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- Numărul instituțiilor care au prezentat rapoarte de activitate sau informări, în cadrul şedinţelor 

de lucru ale Colegiului Prefectural 

-Numărul informărilor adresate prefectului referitoare la modul de realizare a măsurilor cuprinse 

în hotărârile Colegiului Prefectural 

       3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului 

       - Numărul şedinţelor de lucru și tematică 

       - Numărul partenerilor sociali, membri ai Comisiei de Dialog Social 

       4. Acţiuni de protest – număr, aspect referitoare la gestionarea protestelor 

       5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice  

       - Numărul şedinţelor de lucru și tematică 

       - Numărul partenerilor sociali, membrii Comitetului consultativ 

       F. Servicii comunitare de utilități publice 

       Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  

       G. Managementul situaţiilor de urgenţă. Număr evenimente gestionate, acțiuni întreprinse 

       - Numărul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

       - Numărul hotărârilor adoptate 

       - Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă 

       - Planuri aprobate 

       H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii publice 

       - modalitate în care prefectul a reglementat activitatea, instituțiile stabilite a conlucra, rezultate 

       Relația cu minoritățile naționale 

1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației 

romilor 

2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea problemelor și 

implicarea în rezolvarea acestora 

       I. Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 

      1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unitățile de învătământ,  

cu modificările ulterioare 

- numărul întâlnirilor de lucru și periodicitatea lor 

- planuri aprobate 

      2. Aplicarea programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 

      J. Alte activităţi 

      1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului de către 

ministere sau alte instituții ale administrației centrale 
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3.Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate 

    V. SUPORT DECIZIONAL 

       1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor 

       Numărul întâlnirilor de lucru, măsuri stabilite și monitorizarea lor, numărul riscurilor identificate, 

numărul funcțiilor sensibile identificate, numărul activităților procedurabile, numărul 

procedurilor de sistem și numărul procedurilor operaționale 

       2. Audit intern 

       3. Etică şi conduită 

       4. Protecţia informaţiilor clasificate 

       5. Prevenirea şi combaterea corupţiei. Actualizarea riscurilor la corupție și monitorizarea lor. 

       VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

Activitatea desfășurată pentru eliberarea pașapoartelor simple. Număr pașapoarte eliberate. 

       2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise dc Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor  

       - Activitatea desfăşurată pe linie de permise de conducere şi examinări auto 

       - Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor 

      VII. COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

      VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

      Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților. Evidența proiectelor aflate în derulare la 

nivelul județului  
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1. Informare și relaţii publice 

Număr de solicitări de informații publice 

      2. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 
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I. INTRODUCERE 

Instituția Prefectului – Județul Ialomița este o instituție publică, având personalitate juridică, 

patrimoniu și buget propriu, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile și 

dispozițiile Constituției României și ale celorlalte acte normative de reglementare, în vigoare. 

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 123 din Constituţia României, republicată. 

Prefectul exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de 

autoritățile administrației publice locale organizate la nivelul județului Ialomița. 

Instituția Prefectului – Județul Ialomița și-a definit o viziune, o misiune și un set de valori 

pentru a coordona strategic dezvoltarea și modernizarea organizațională, în vederea realizării cu 

eficiență și eficacitate a responsabilităților ce derivă din legislația în vigoare din sfera de competență. 

Viziune 

Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomița şi-a desfăşurat activitatea în anul 2019 astfel încât să 

devină un model de eficienţă şi transparenţă administrativă în relaţia cu partenerii săi, să fie privită 

cu încredere şi respect, prin aplicarea întocmai a legii. 

Misiune 

În anul 2019, Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomița a vegheat la aplicarea legii şi la 

realizarea politicilor Guvernului la nivelul judeţului, asumându-şi rolul de interfaţă între autorităţi şi 

societatea civilă, în vederea oferirii unor servicii de înaltă calitate, cu promptitudine și profesionalism, 

în deplină transparență. 

Valori  

În activitatea pe care a desfășurat-o și în relația cu beneficiarii, Instituţia Prefectului - Judeţul 

Ialomița și-a asumat și promovat ca valori instituționale: 

 Respectarea legalității 

 Imparţialitatea și integritatea 

 Profesionalismul  

 Responsabilitatea 

 Eficiența  

 Obiectivitatea 

 Transparenţa  

 Colaborarea și cooperarea 

 Orientarea către cetăţean. 
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2. Structură organizatorică 

În anul 2019, conducerea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa a fost asigurată de: 

  Prefect: domnul Petre Gigi, în baza Hotărârii de Guvern nr.  363/24.04.2012 până la data 

de 10.12.2019 când, prin Hotărârea de Guvern nr. 882/10.12.2019, a încetat de drept 

raportul de serviciu; 

 Doamna Manea Toniţa, în baza Hotărârii de Guvern nr. 924/13.12.2019; 

 Subprefect: doamna Tudor Silica Vali, în baza Hotărârii de Guvern nr. 63/01.03.2018 

când, prin Hotărârea de Guvern nr. 941/18.12.2019, a încetat exercitarea cu caracter 

temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa; 

 Domnul Barbu Emilian, în baza Hotărârii de Guvern nr. 954/18.12.2019. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, structurile de specialitate 

se pot organiza, în condiţiile legii, prin ordin al prefectului, la nivel de direcţii, servicii şi birouri, 

după caz, în funcţie de specificul fiecărei activităţi. 

Totodată, conform prevederilor Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 

II/955/18.04.2019 privind repartizarea numărului şi structurii posturilor în anul 2019 pentru 

Ministerul Afacerilor Interne capitolul bugetar 51.01 – Autorităţi publice şi acţiuni externe şi Anexa 

nr. 23, au fost aprobate 40 de posturi pentru aparatul propriu. Dintre acestea, la sfârșitul anului 2019, 

erau vacante 4 posturi. 

Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomița a fost aprobată în 

următoarea configuraţie:  

PREFECT 

I. Cancelaria prefectului – 3 funcţii contractuale; 

II. Corpul de control al prefectului – 1 funcţie publică; 

III. Compartimentul de Audit intern - 1 funcţie publică; 

IV. Compartimentul Afaceri Europene – 1 funcţie contractuală; 

V. Colegiul prefectural; 

VI. Serviciul juridic și contencios administrativ, care are în componență 3 compartimente: 

- Şef Serviciu – 1 funcţie publică de conducere; 

- Compartimentul Control legalitate – 6 funcţii publice de execuție; 

- Compartimentul Urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu - 3 funcţii publice de 

execuţie;   

- Compartimentul Secretariat, Relații cu Publicul și Apostilă – 2 funcţii publice de execuţie;            
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VII. Serviciul financiar-contabil, resurse umane și administrativ, care are în componența sa 3 

compartimente: 

- Şef Serviciu – 1 funcţie publică de conducere; 

- Compartimentul Financiar - contabil - 4 funcţii publice de execuție; 

- Compartimentul Resurse umane – 1 funcţie publică de execuție; 

- Compartimentul Achiziții și administrativ - 2 funcţii publice de execuție și 2 funcţii   

contractuale.                                                  

SUBPREFECT 

I. Compartimentul Structură de Securitate – 1 funcţie publică; 

II. Serviciul Monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, serviciilor comunitare de utilităţi 

publice şi situaţii de urgenţă, care are în componență 3 compartimente: 

- Şef Serviciu – 1 funcţie publică de conducere; 

- Compartimentul Monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, serviciilor comunitare de 

utilităţi publice şi situaţii de urgenţă - 6 funcţii publice de execuţie; 

- Compartimentul Informatică –1 funcţie publică de execuție; 

- Compartimentul pentru Relaţia cu comunităţile rome – 1 funcţie publică de execuţie. 

III. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – 2 

funcţii contractuale şi 10 funcţii publice cu statut special;  

IV.Serviciul public comunitar pentru evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple – 11 funcţii 

publice cu statut special. 

 

              II. OBIECTIVE  STRATEGICE 

Obiectivele generale ale Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomița au fost în conformitate cu 

prioritățile din Programul de Guvernare și cu obiectivele stabilite în Strategia de modernizare a 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa pentru perioada 2018 – 2020: 

1. Asigurarea aplicării şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor 

Guvernului, a celorlalte acte normative; 

2. Respectarea prevederilor legale cu privire la restituirea proprietăţilor în cadrul comisiei 

judeţene de aplicare a legilor fondului funciar și de acordare a măsurilor reparatorii; 

3. Respectarea prevederilor legale în domeniul alegerilor membrilor din România în Parlamentul 

European, pentru referendumul național din data de 26 mai 2019, respectiv pentru alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019; 

4. Asigurarea reprezentării intereselor instituţiei în cauzele aflate pe rolul instanţelor 

judecătoreşti cu privire la acţiuni/inacţiuni proprii justiţiei; 
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5. Creșterea calității serviciilor cu privire la asigurarea respectării dreptului cetăţenilor la 

informare şi petiţionare; 

6. Dezvoltarea relaţiilor cu serviciile publice deconcentrate şi cu alte structuri guvernamentale 

cu reprezentare în teritoriu şi corelarea priorităţilor acestora cu cele de la nivel national; 

7. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei în domeniul afacerilor europene şi cooperării 

internaţionale; 

8. Creşterea capacităţii manageriale în gestionarea eficientă, cu promptitudine, prevenirea şi 

limitarea efectelor situațiilor de urgenţă; 

9. Întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de monitorizare a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice; 

10. Îmbunătățirea procesului financiar-contabil prin planificarea şi gestionarea raţională a 

resurselor financiare; 

11. Dezvoltarea unui management al resurselor umane care să pună în prim-plan măsurile privind 

promovarea, perfecţionarea funcţionarilor publici și a personalului contractual și optimizarea 

sistemului relațional; 

12. Creşterea calităţii serviciilor furnizate în domeniul emiterii, eliberării şi evidenţei 

paşapoartelor simple; 

13. Dezvoltarea și modernizarea activităților serviciului public comunitar regim permise de 

conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 

14. Promovarea activității Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa și asigurarea transparenţei în 

relaţia cu mass-media; 

15. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului public-privat, public-public, a parteneriatului cu 

O.N.G-urile şi a dialogului social; 

16. Susţinerea procesului de reformă şi modernizare a administraţiei publice, conform 

prevederilor legale și Programului de Guvernare al României. 

Pentru fiecare obiectiv general au fost stabilite obiective specifice, care au fost îndeplinite 

prin derularea activităţilor corespunzătoare de către fiecare serviciu/compartiment din cadrul 

instituției. Activităţile au fost realizate pe baza gestionării eficiente a resurselor materiale, financiare 

şi umane, iar rezultatele acestora au fost apreciate prin indicatori de performanţă, raportați sistemului 

de control intern managerial. 
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III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

1. Eficientizare structurală 

Eficientizarea activităţii din Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa, s-a realizat prin 

optimizarea fluxurilor informaţionale inter şi intra – instituţionale şi îmbunătăţirea comunicării cu 

instituţiile publice la nivel judeţean.  

Eficientizarea activităţii proprii s-a realizat pe următoarele componente: 

-organizarea internă, prin adoptarea unor metode moderne de management la nivelul 

instituţiei; 

-cooperarea intrainstituţională, prin organizarea de şedinţe operative de evaluare a activităţii 

la începutul fiecărei săptămâni şi ori de câte ori a fost necesar; 

-comunicarea instituţiei cu exteriorul, în sensul promovării imaginii acesteia, asigurării 

transparenţei activităţilor desfăşurate pentru cetăţean. 

2. Gestionarea resurselor umane 

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Compartimentului Resurse 

Umane rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice. 

Principalele activităţi desfăşurate au fost: 

 organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții publice de execuție;  

 organizarea examenului de promovare în grad profesional a unui funcţionar public;  

 au fost întocmite acte administrative referitoare la: 

- exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere; 

- încetarea contractelor individuale de muncă a trei salariaţi din cadrul Cancelariei 

Prefectului; 

- încetarea raportului de serviciu a unui şef serviciu; 

- numirea într-o funcţie publică de conducere şi în două funcţii de execuţie; 

- numirea în funcţiile contractuale de director, consilier şi secretar cancelarie; 

- suspendarea unui funcţionar public; 

- încetarea suspendării şi reluarea raportului de serviciu; 

- acordarea de gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă precum şi acordarea 

unor drepturi prevăzute de Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

foduri publice, modifările şi completările ulterioare. 

 A fost elaborat Planul anual de perfecţionare profesională pentru anul 2019. În anul 2019 

a participat un singur funcţionar public la cursurile de perfecţionare, deoarece suma alocată în buget 

a fost de 2000 de lei. 
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 Au fost întocmite proiecte de ordin al prefectului şi supuse spre aprobare pentru statul de 

personal, care a fost actualizat lunar. 

 Au fost completate şi actualizate dosarele profesionale pentru fiecare funcţionar public şi 

personal încadrat cu contract individual de muncă. 

 În baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 

publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, s-au înregistrat şi 

transmis la Agenţia Naţională de Integritate şi s-a asigurat publicarea pe site-ul Instituţiei Prefectului 

– Judeţul Ialomiţa, a 58 declaraţii de avere și 58 de declaraţii de interese. 

 Au fost înregistrate şi comunicate 93 de ordine ale prefectului judeţului Ialomiţa, având ca 

obiect: numirea în funcţii publice; încetarea raporturilor de serviciu/muncă; modificarea raporturilor 

de serviciu/muncă; suspendarea raporturilor de serviciu/muncă; exercitarea, cu caracter temporar, a 

funcţiilor publice de conducere vacante; constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor; promovarea în grad profesional. 

 Au fost soluţionate, în termen, 1.423 de adrese de la instituţii centrale şi locale. 

 Au fost verificate legitimaţiile de serviciu, a fost intocmită documentaţia pentru retragerea 

legitimaţiilor pentru personalul plecat din instituţie, precum şi pentru confecţionarea legitimaţiilor 

pentru personalul nou încadrat sau personalul promovat în grad profesional. 

În anul 2019, gradul de ocupare a posturilor a fost de 92%. 

3. Utilizarea resurselor financiare 

Pe baza bugetului aprobat și repartizat instituției, pe capitole, titluri de cheltuieli, articole, 

alineate și paragrafe bugetare, a fost organizată contabilitatea cheltuielilor, prin respectarea 

procedurilor privind parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale. 

În anul 2019, execuţia bugetului instituţiei s-a prezentat astfel:  

Capitolul 
Denumire 

capitol 
Titlul Denumirea titlului 

Buget 

final 2019 

Mii lei 

Deschidere 

de credite 

Mii lei 

Plati 

efectuate Mii 

lei 

51.01.03 

AUTORITATI PUBLICE SI 

ACTIUNI EXTERNE 

I 
Cheltuieli de 

personal din care: 
7.812,00 7.802,00 7.731,58 

 aparat propriu 3.123,00 3.113,00 3.082,69 

 Alegeri 

Europarlamentare 
1.391,00 1.391,00 1.390,99 

 Referendum 186,00 186,00 185,62 

 
Alegeri 

Prezidențiale 
3.112,00 3112,00 3.072,28 

II 
Bunuri si servicii                

din care: 
651,00 646,00 606,52 
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 aparat propriu 345,00 340,00 326,04 

 
Alegeri 

Europarlamentare 
95,00 95,00 92,27 

 Referendum 4,00 4,00 3,99 

 Alegeri 

Prezidențiale 
207,00 207,00 184,22 

XI 
Alte cheltuieli – 

despăgubiri civile 
48,00 47,94 47,94 

XIII Active nefinanciare 48,00 47,45 47,45 

TOTAL cap. 51.01   8.559,00 8.543,39 8.433,49 

61.50.00 

ORDINE 

PUBLICA SI 

SIGURANTA 

NATIONALA 

I 
Cheltuieli de 

personal 
1.711,00 1.706,00 1.695,21 

II Bunuri si servicii 109,00 104,00 95,24 

XI 
Alte cheltuieli – 

despăgubiri civile 
1,00 0,38 0,38 

XIII Active nefinanciare 4,00 3,73 3,73 

TOTAL 61.01   1.825,00 1.814,11 1.794,56 

68.06.10 

ASIGURĂRI ȘI 

ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ 

IX Asistenta sociala 46,00 45,64 45,64 

TOTAL 68.06   46,00 45,64 45,64 
  TOTAL GENERAL 10.430,00 10.403,14 10.273,69 

 

 

În anul 2019, s-au asigurat resursele financiare necesare pentru desfăşurarea în condiţii 

optime a activităţilor din cadrul instituției. De asemenea, politicile contabile utilizate la întocmirea 

situaţiilor financiare din anul 2019 au fost în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. 

Situaţiile financiare întocmite în cursul anului 2019 reflectă o imagine fidelă a poziţiei 

financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în 

perioada de referință. 

Pe baza documentelor justificative şi a analizei lor contabile au fost înregistrate în 

contabilitate, cronologic şi sistematic, toate operaţiunile economico - financiare. Pentru verificarea 

exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea analitică şi cea 

58,63%

35,45%

5,82%

Structura creditelor bugetare 
aprobate Instituției Prefectului -

Județul Ialomiţa în anul 2019

AUTORITATI PUBLICE SI
ACTIUNI EXTERNE

ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
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sintetică, lunar, a fost întocmită şi editată balanţa de verificare. Înregistrările au fost efectuate 

utilizând sistemele informatice de prelucrare automată a datelor. 

-A fost organizată şi condusă evidenţa contabilă a elementelor de activ și pasiv, a clienţilor 

și furnizorilor și a altor creanțe şi obligații; 

-Au fost întocmite documentele de plată către beneficiari, executându-se un control zilnic 

asupra operațiunilor efectuate prin casă și trezorerie; 

-Au fost întocmite şi depuse, la termenele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, situațiile 

financiare, trimestriale și anuale. Elementele prezentate în situaţiile financiare au fost evaluate în 

conformitate cu principiile contabilităţii generale (principiul continuării activităţii, principiul 

permanenţei metodelor, principiul prudenţei, principiul contabilităţii pe bază de angajamente). 

În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - 

bugetare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32 - 34 din Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, au fost elaborate: proiectul de rectificare 

a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020, precum și estimările pentru anii 2021-2023, pe surse de finanțare, respectiv pe capitole, 

subcapitole, titluri și aliniate ale clasificației bugetare. 

Potrivit dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările 

și completările ulterioare, a fost întocmit proiectul programului multianual de investiții.  

Conform legislaţiei în vigoare şi metodologiei stabilite prin ordin al prefectului, a fost 

acordată viza de control financiar preventiv propriu, urmărindu-se cadrul general al operațiunilor 

supuse controlului financiar propriu și aprobate prin ordin al prefectului, astfel: 

- în anul 2019, numărul total al operaţiunilor pentru care s-a acordat viza de control financiar 

preventiv propriu a fost de 697 pentru angajamente bugetare în valoare de 10.273,69 de mii de lei și 

1.887  de ordonanțări de plăți în valoare de 10.273,69 de mii de lei; 

De asemenea, în anul 2019, au fost întocmite şi transmise la Ministerul Afacerilor Interne 

situaţiile lunare/trimestriale, după cum urmează: statul de personal, monitorizarea cheltuielilor de 

personal, contul de execuţie bugetară, situaţia soldurilor din trezorerie, deschiderea de credite 

bugetare, situaţia privind asigurarea cu carburanţi la nivelul instituţiei, soldurile conturilor de 

disponibil deschise la Trezoreria municipiului Slobozia și raportarea privind colectarea selectivă a 

deşeurilor. 

În cursul anului 2019, toate plățile s-au derulat prin sistemul FOREXEBUG, în acest sens 

au fost efectuate următoarele activități: 

- a fost depus formularul de buget individual și actualizat ori de câte ori a fost cazul; 

- au fost introduse angajamentele bugetare pentru toți indicatorii bugetari aprobați; 

- au fost efectuate recepții aferente angajamentelor bugetare înregistrate.    
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În perioada de referință, s-au depus, în Sistemul Național de Raportare Forexebug, 

formularele privind situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale în conformitate cu prevederile 

O.M.F.P. nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 

procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug. 

4. Activitatea de achiziții publice 

Achizițiile publice realizate de către Instituția Prefectului – Județul Ialomița, pe tot parcursul 

anului 2019, atât pentru instituția în sine, cât și pentru cele două Servicii Publice Comunitare aflate 

în subordine – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea 

Vehiculelor Ialomița și pentru Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor 

Simple, au fost derulate în baza prevederilor legale. 

Activitatea Compartimentului Achiziţii și Administrativ se desfăşoară în domeniul 

organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, în vederea atribuirii de contracte de 

furnizare, de servicii şi de lucrări. Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după 

parcurgerea cărora se obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca 

urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică.  

Astfel, în cadrul Compartimentului au fost realizate demersurile necesare pentru 

înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice (SICAP) sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul, a fost elaborată și, 

după caz, actualizeazată, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii 

contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice, a fost întocmită 

documentaţia necesară demarării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, a fost întocmit 

dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord – cadru încheiat. 

În cursul anului 2019, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ialomița, s-au încheiat 

contracte și acte adiționale la contracte astfel: 

• 11 contracte subsecvente la acorduri – cadru; 

• 7 contracte de prestări servicii, furnizare bunuri și lucrări; 

• 16 acte adiționale la contractele de prestări servicii. 

În acest sens s-au emis 8 documente constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor 

contractuale de către prestatorii de servicii de telefonie fixă și mobilă. 

În  perioada de referință s-au efectuat 65 de achiziții directe în valoare de 393.228,10 de lei, 

fără TVA, echivalentul a 82.697,86 de euro. 

  5.Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 

Pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din dotare şi creşterea eficienţei 

utilizării acestora, au fost întreprinse următoarele activităţi: 
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- s-a asigurat aprovizionarea cu materiale, servicii, obiecte de inventar şi alte dotări, potrivit 

nevoilor şi în limita resurselor aprobate; 

-  s-a efectuat aprovizionarea şi distribuirea de materiale pentru servicii de curățenie; 

- s-a asigurat buna funcţionare a echipamentelor hardware și software (imprimante, 

copiatoare/scannere); 

- s-a asigurat buna funcţionare a rețelelor de comunicații; 

- s-a asigurat buna funcţionare a autovehiculelor din parcul auto al instituţiei şi aprovizionarea 

cu combustibil şi s-a ţinut evidenţa gestiunii bonurilor valorice pentru carburanţi; 

- s-au asigurat lucrările de întreţinere periodică şi reparaţii pentru toate autoturismele instituţiei; 

- s-a efectuat aprovizionarea cu materiale pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 

pentru membrii din România în Parlamentul European, pentru referendumul național din data de 26 

mai 2019, respectiv pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2019; 

- s-a efectuat colectarea deşeurilor şi s-a raportat lunar la Direcţia Generală Logistică, din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 

A. Cancelaria Prefectului 

În perioada supusă analizei, Cancelaria Prefectului a desfășurat sau a contribuit la realizarea 

următoarelor activități: 

- a gestionat programul săptămânal de lucru al șefului instituției și a întocmit agenda săptămânală 

de activități a acestuia; 

- a îndeplinit atribuţiile pe linie de secretariat: distribuirea corespondenței vizate de conducătorul 

instituției și a altor documente aflate în evidența cabinetului prefectului (18.057 de documente operate 

în aplicația DocManager, iar în Sistemul SMEC 585 de radiograme); realizarea contactelor telefonice 

între prefect și instituții, entități din toate mediile și persoane fizice; preluarea sesizărilor făcute la 

cabinet, informarea și urmărirea realizării soluției date de conducătorul instituției; gestionarea bazei 

de date pe categorii de instituții centrale și locale; asigurarea comunicării cetățenilor cu instituția prin 

preluarea sesizărilor telefonice, îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate; 

gestionarea informațiilor clasificate la nivelul prevăzut în autorizație; 

- a elaborat 9 comunicate de presă, a organizat 4 conferinţe de presă, interviuri și declarații de 

presă și a contribuit la actualizarea informaţiilor publicate pe site-ul instituţiei, urmărindu-se 

reflectarea corectă și obiectivă a activității Instituției Prefectului; 

- a elaborat, redactat și editat luările de cuvânt, alocuțiunile, notele și intervențiile orale publice 

ale prefectului, conform scopului, intenției și direcției dictate de specificitatea evenimentului;  
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- a întocmit documentaţia necesară pentru desfăşurarea, în bune condiţii, a şedinţelor pe diverse 

teme de interes, la acestea participând, în funcţie de nevoia soluţionării problemei sau emiterea şi 

organizarea de proiecte şi programe, instituţii publice locale, centrale, ONG – uri, sindicate, agenţi 

economici şi servicii publice deconcentrate de la nivelul judeţului, precum ședința echipei 

interinstituționale constituite în baza prevederilor Planului Naţional de Acţiune pentru implementarea 

Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane, ce reunește toate instituțiile publice cu atribuții 

pe zona traficului de persoane, sub autoritatea prefectului, dar și asociațiile neguvernamentale cu 

preocupări în domeniul traficului de persoane; ședințele celor două etape ale campaniei “Informare 

Acasă! Siguranță În Lume“, care are scopul de a realiza o informare corectă și cât mai completă a 

potențialilor migranți români în ceea ce privește drepturile pe care le au în statele membre ale Uniunii 

Europene, în parteneriat cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni; 

- a elaborat raportări lunare, trimestriale, semestriale sau ori de câte ori a fost nevoie, către 

ministerul de resort şi către celelalte organe ale administraţiei publice centrale; 

- a întocmit sinteza semestrială a datelor rezultate din monitorizarea acţiunilor de control care 

privesc producerea, comercializarea, utilizarea sau consumul substanţelor/produselor noi, cu efecte 

psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate; 

- a întocmit procesele verbale lunare ale Colegiului Prefectural și ale Comisiei Județene pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 

- a contribuit la asigurarea condițiilor de desfășurare a evenimentelor cu caracter festiv, omagial 

sau comemorativ;  

- a realizat Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică la nivelul Instiuției Prefectului, precum și la nivelul autorităților 

locale din județul Ialomița; 

- a asigurat buna desfășurare a vizitelor delegațiilor oficiale în județul Ialomița; 

- a participat la activitățile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, referendum și pentru Președintele României. 

- personalul Cancelariei prefectului a asigurat secretariatele tehnice şi a întocmit raportările 

lunare, semestriale şi anuale către organismele autorităţilor publice centrale cu privire la graficul, 

tematica şi discuţiile purtate în cadrul şedinţelor următoarelor structuri: Comisia de dialog social, 

Grupul de lucru pentru creșterea siguranţei în unităţile școlare și Comitetul consultativ de dialog civic 

pentru problemele persoanelor vârstnice. 

B. Corpul de control al prefectului 

În perioada de referință, au fost realizate verificări, în teren, pentru 4 petiții adresate 

Instituției Prefectului – Județul Ialomița, după cum urmează:  
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1. Petiția înregistrată cu nr. 41A/28.03.2019, prin care un cetățean din comuna Bărbulești 

a reclamat că primarul în funcție al acestei localități ar fi achiziționat un teren situat în domeniul 

privat al localității și l-ar fi favorizat pe un concetățean să achiziționeze un teren arabil prin întocmirea 

unor documente neconforme cu realitatea, precum și vânzarea unui lăcaș de rugăciune și a terenului 

aferent cimitirului nou al acestei localități. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că exceptând 

aspectelor referitoare la cimitirul nou al comunei Bărbulești nu au fost constatate aspecte de 

nerespectarea legii. Față de acest ultim aspect, autoritățile locale din comuna Bărbulești s-au angajat 

să efectueze un schimb de terenuri, iar ulterior să emită autorizația de construire pentru noul cimitir 

pe amplasamentul aprobat prin hotărârea consiliului local. 

2. Petiția înregistrată cu nr. 2667/19.02.2019, prin care o persoană fizică a sesizat că în 

titlul de proprietate emis pe numele său nu a fost inclusă o suprafață de teren intravilan care se 

regăsește într-un act de vânzare-cumpărare încheiat în anul 1947. În urma verificărilor efectuate în 

baza Ordinului Prefectului nr. 97/05.03.2019 s-a constatat că dreptul de proprietate s-a reconstituit 

integral, s-a emis titlul de proprietate care a intrat și în circuitul civil prin dezbaterea succesiunii, drept 

pentru care acesta nu mai poate fi modificat, pe cale administrativă, prin includerea suprafeței de 

intravilan și reducerea proporțională a terenului reconstituit în extravilanul localității.  

3. Petiția înregistrată cu nr. 10314/24.07.2019, prin care un funcționar public din cadrul 

aparatului propriu de lucru al primarului a sesizat faptul că primarul în funcție s-a comportat abuziv, 

în sensul că din motive nejustificate și neimputabile nu a fost pontat pentru un număr de 3 zile 

lucrătoare, că nu i s-a aprobat participarea la cursurile de perfecționare, precum și faptul că s-a emis 

o dispoziție a primarului despre care susține că ar fi falsă. În urma verificărilor, pentru intrarea în 

legalitate, s-a dispus ca primarul să emită dispoziția de constituire a comisiei paritare, respectiv 

dispoziția de constituire a comisiei de disciplină. 

4. Petiția nr. 16681/04.12.2019, respectiv petiția nr. 16679/04.12.2019, prin care s-a 

sesizat faptul că primarul comunei Maia exercită presiuni în vederea acceptării la plată a situațiilor 

de lucrari neconforme, respectiv nefinalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizarea a  Școlii 

gimnaziale “Barbu Catargiu". Nu au putut fi efectuat verificări asupra documentelor și actelor de 

autoritate publică relevante spețelor prezentate de către cei doi petenți, întrucât acestea se aflau într-

un birou sigilat de către primar. S-a constatat însă faptul că sunt încălcate prevederile art. 610 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, având în vedere că funcționarul public care exercită 

toate atribuțiile referitoare la achizițiile publice nu are studii superioare, precum și faptul că au fost 

încălcate prevederile art. 22 lit. i) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, 

imobilul cu destinație de toaletă fiind pus în funcțiune fără recepția la terminarea lucrărilor. Prin 

raportul de control, ca măsuri de intrare în legalitate, s-a dispus înființarea postului de consilier 
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achiziții publice si modificarea organigramei existente, respectiv permiterea utilizării construcțiilor 

numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii.  

Totodată, împreună cu reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate au fost efectuate 

acțiuni de control vizând:   

1. Verificarea traseelor turistice DN 2 (Sinești - Urziceni), DN 2A (Urziceni - 

Slobozia), DN 3B (Chirana – Fetești), Autostrada Soarelui – tronsonul Fetești – Cernavodă și 

stațiunea Amara. La această acțiune au participat reprezentanți ai Direcţiei de Sănătate Publică 

Ialomiţa, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa, Comisariatului 

Județean pentru Protecția Consumatorilor Ialomița și Serviciului Comisariatul Judeţean Ialomiţa - 

Garda Naţională de Mediu.  

Principalele deficiențe constatate au fost în domeniile protecției consumatorilor și sanitar 

veterinar și pentru siguranța alimentelor. 

Au fost aplicate următoarele sancțiuni:  

- 7 avertismente; 

- 6 amenzi, în valoare totală de 25.000 de lei; 

- s-au confiscat și distrus 4 kg de pește, 7,81 kg de ceafă de porc, 41 de bucăți de minibaghete 

de pâine și s-au oprit de la comercializare produse expirate în valoare de 108 lei;  

2. Verificarea stadiului realizării lucrărilor de igienizare și asigurare a condițiilor 

optime pentru deschiderea anului școlar 2019 – 2020, la unitățile de învățământ preuniversitar 

din județul Ialomița. Această activitate a fost desfășurată cu participarea reprezentanţilor 

Inspectoratului Şcolar Județean şi Direcţiei de Sănătate Publică.  

Principalele deficiențe constatate: 

- 21 de unități de învățământ fără autorizații sanitare de funcționare; 

- 13 unități de învățământ cu probleme privind împrejmuirea cu gard; 

- 26 de unități școlare fără sistem de supraveghere video și fără sistem de alarmare împotriva 

efracției; 

- 12 unități școlare cu mobilier deteriorat/învechit/necorespunzător; 

- situația personalului nedidactic, bugetat de la consiliile locale, privind asigurarea 

cheltuielilor cu salariile de la 1 septembrie 2019, pentru 5 localități, prin modificarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 conform prevederilor art. 104, alin (2) din Legea nr. 201/2018; 

Au fost dispuse următoarele măsuri: 

- Îmbunătățirea comunicării interinstituționale și identificarea soluțiilor optime de rezolvare 

a problemelor din comunitate, între directorii unităților de învățământ și autoritățile publice locale; 

- Identificarea resurselor financiare, umane şi materiale necesare pentru creșterea gradului 

de siguranță a elevilor și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților 
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de învățământ preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița  și 

Inspectoratul de Jandarmi al Județului Ialomița; 

- Obţinerea autorizaţiei sanitare de funcționare/reautorizarea pentru toate clădirile cu 

destinație școlară din unităţile de învăţământ preuniversitar din județ, inclusiv cantine și săli de sport; 

- Dotarea tuturor spaţiilor de învăţământ cu material didactic corespunzător;  

- Aprovizionarea cu combustibil solid/lichid pentru sezonul rece, cu sprijinul autorităţilor 

publice locale. 

 3. Verificarea modului de completare și gestionare a registrelor agricole la nivelul 

unităților administrativ – teritoriale din județul Ialomița. Acţiunea de control s-a desfăşurat cu 

participarea reprezentanţilor Direcţiei pentru Agricultură  Judeţeană Ialomiţa și Direcţiei Judeţene de 

Statistică, fiind verificate registrele agricole din 41 de primării.  

Principalele deficiențe constatate: 

- 22 de primării cu stadiu de completare sub 50%, dintre acestea o primărie nu achiziționase 

aplicația pentru ținerea la zi a registrului agricol în format electronic, iar două primării dețineau 

aplicația informatică, dar nu o utilizau;  

- centralizarea și raportarea informațiilor, potrivit art. 12 și 16 din O.G. nr. 28/2008 privind 

registrul agricol, se fac, în majoritatea cazurilor, manual, deoarece rapoartele nu sunt complete, 

nefiind introduse toate datele în aplicația informatică; 

- nu se poate stabili concordanța dintre datele raportate la Direcția Județeană de Statistică 

prin chestionarul RAGR și datele înscrise în registrele agricole, deoarece nu sunt introduse toate 

datele aferente capitolelor pentru care se face solicitarea (număr poziții înscrise în registru, utilaje, 

instalații pentru agricultură, mijloace de transport și construcții agricole existente în gospodăriile 

populației/exploatațiile agricole individuale și unitățile cu personalitate juridică); 

Măsura dispusă:  

- Aplicarea de sancțiuni persoanelor din aparatul de specialitate al primarului cu atribuții în 

domeniul completării registrului agricol pentru 2 primării;  

4. Verificarea aspectelor sesizate de doamna Mazăre Monica, din municipiul Fetești, 

strada Matei Corvin, nr. 34, județul Ialomița, în petiția înregistrată la Instituţia Prefectului - 

Judeţul Ialomiţa cu nr. 8821/148/21.06.2019. Acţiunea de control s-a desfăşurat cu participarea 

reprezentanţilor Institutiei Prefectului – Județul Ialomița.  

Principalele deficiențe constatate: 

- stabilirea ordinii de prioritate din anexa intitulată „Situația cererilor pentru locuințe A.N.L. 

din Municipiul Fetești – aprilie 2019”, aprobată prin H.C.L. nr. 57 din 24.04.2019, s-a realizat după 

criterii care nu respectă criteriile cadru cuprinse la pct. B „Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj” 
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din Anexa nr. 11 „Criterii-Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de 

locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii  

- autoritatea locală nu a întocmit lista solicitanților care au acces la locuinţele pentru tineri, 

destinate închirierii în conformitate cu prevederile art. 15 alin (1) din Normele metodologice adoptate 

prin H.G. nr. 962/2001. 

Măsuri dispuse:  

- Anularea H.C.L. nr. 57/24.04.2019 privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la 

locuințele destinate închirierii tinerilor și familiilor de tineri; 

- Adoptarea, sub formă de propuneri, a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, și 

transmiterea, spre avizare, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 

- Inventarierea tuturor cererilor pentru locuințe ANL și notificarea titularilor de cereri, în 

vederea actualizării dosarelor;    

- Adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Fetești, a hotărării de aprobare a 

criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 

locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii; 

- Întocmirea, de către comisia socială, a listei solicitanților care au acces la locuinţele pentru 

tineri, destinate închirierii, precum și a listei de priorități; 

- Adoptarea, de către Consiliul Local al municipiului Fetești, a hotărării privind aprobarea 

listelor de acces și de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite 

prin ANL; 

5. Verificarea modului de asigurare a condițiilor optime de desfășurare a competițiilor 

sportive (liga a IV-a, a V-a și a VI-a) pe terenurile de fotbal din județul Ialomița. Colectivul de 

control a fost format din reprezentanți ai Instituției Prefectului - Județul Ialomița, Inspectoratului 

pentru Situații de Urgența al Județului Ialomița, Inspectoratului de Jandarmi al Județului Ialomița, 

Direcției Județene pentru Sport și Tineret Ialomița și ai Asociației Județene de Fotbal Ialomița.   

Au fost verificate 60 de terenuri de fotbal, verificarea vizând aspecte legate de dotările 

necesare asigurării securității participanților la joc și a spectatorilor, aspecte privind situațiile de 

urgență și asigurarea ordinii și siguranței cetățenilor. 

Principalele deficiențe constatate: 

I. Din punct de vedere al dotărilor necesare asigurării securității participanților la joc și 

a spectatorilor: 

 număr terenuri de joc fără gard împrejmuitor – 3;  
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 număr terenuri de joc cu gard împrejmuitor, cu înălțimea sub 1,5 m – 45, din care 12 

terenuri au gardul incomplet; 

 număr terenuri de joc cu gard împrejmuitor, cu înălțimea peste 1,5 m – 11; 

 număr terenuri de joc fără bănci pentru rezerve – 12; 

 număr baze sportive fără vestiare – 12; 

 număr baze sportive fără tunel de protecție pentru jucători și alte persoane autorizate – 55; 

 număr baze sportive fără tribune pentru spectatori – 30. 

II. Din punct de vedere al situațiilor de urgență: 

 nu s-a efectuat instruirea personalului privind situațiile de urgență la 58 de baze sportive; 

 nu se respectă reglementările privind fumatul și utilizarea focului deschis pe 58 de baze 

sportive; 

 nu există planuri de evacuare în caz de incendiu la 46 de baze sportive; 

 nu sunt asigurate mijloace de alarmare și indicatoare cu numere de telefon ale pompierilor, 

în cazul producerii incendiilor la 58 de baze sportive;  

 nu sunt dotate cu mijloace tehnice P.S.I. (stingătoare) 53 de baze sportive; 

 nu s-au realizat verificări ale instalaţiilor electrice de iluminat, ale prizelor şi exploatarea 

acestora fără improvizaţii pe nicio bază sportivă;  

 nu  dipun de instalaţii cu hidranţi de incendiu exterior – 59 de baze sportive; 

III. Din punct de vedere al asigurării ordinii și siguranței spectatorilor: 

  pe nicio bază sportivă nu se asigură sisteme de comunicare cu publicul; 

  nu se asigură punct de lucru la dispoziția forțelor de ordine – 58 de baze sportive; 

  pe nicio bază sportivă nu se regăsesc panouri inscripționate cu regulile ce trebuie 

respectate la competițiile și jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena 

sportivă precum și a sancțiunilor care se aplică în astfel de cazuri;  

  nu se asigură bariere și împrejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri și 

pentru delimitarea terenului de joc – 55 de baze sportive; 

  nu se asigură un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor reținute în urma 

efectuării controlului corporal preventiv și al bagajelor. 

Măsuri dispuse:  

 dotarea cu mijloace de primă intervenție (stingătoare) la toate bazele sportive, începând cu 

etapa a 6-a a competiției;  

 întocmirea planurilor de evacuare pentru toate bazele sportive, începând cu etapa a 6-a a 

competiției;  

 verificarea instalațiilor electrice pentru clădirile aferente tuturor bazelor sportive;  
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 întocmirea unui program de măsuri pentru îndeplinirea cerințelor legale privind asigurarea 

desfășurării jocurilor sportive în condiții de siguranță și securitate, atât pentru participanții la joc, cât 

și pentru spectatori și cetățenii comunității. 

 

C. Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi contencios administrative 

 Pe domenii de competenţă, în anul 2019, principalele activităţi desfăşurate în cadrul 

Serviciului juridic şi contencios administrativ s-au concretizat în: 

 Controlul legalității, al aplicării actelor normartive și contencios administrativ; 

 Executarea controlului direct asupra activităţii autorităţilor locale, în special cu privire la 

exercitarea atribuţiunilor de reprezentanţi ai statului şi asigurarea respectării legii cu privire la 

funcţionarea autorităţilor locale;  

 Asigurarea secretariatului Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor şi de acordare a măsurilor reparatorii; 

 Reprezentarea instituţiei şi a Comisiilor de restituire a proprietăţilor la instanţele de 

judecată; 

 Asigurarea primirii, gestionării şi expedierii corespondenţei instituţiei şi aplicarea apostilei 

pe actele oficiale administrative; 

 Activitatea de emitere a ordinelor prefectului cu caracter individual și/sau normative; 

 Alte activități în cadrul unor comisii constituite în cadrul Instituției Prefectului. 

  1. Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi a modului de aplicare 

a actelor normative în acţiuni planificate, tematica abordată, principalele deficienţe constatate, 

măsuri propuse 

Statistic, activitatea de verificare a legalității actelor administrative emise/adoptate de 

autoritățile publice locale, se prezintă astfel: 

a. Număr de hotărâri verificate: 4659;  

b. Număr de dispoziții verificate: 20306; 

c. Număr de acte intrate în procedură prealabilă: 411; 

d. Număr acte atacate în contencios administrativ: 12. 

2. Controale dispuse în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la Instituţia 

Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la faţa locului – 5; 

3. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale. Tematică.  

În cursul anului 2019, a fost inițiată o întâlnire cu secretarii U.A.T., tematica abordată fiind 

din domeniul alegerilor prezidențiale din luna noiembrie, salarizarea funcționarilor publici și a 

personalului contractual, administrarea domeniului public şi privat al U.A.T. prin prisma intrării în 
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vigoare a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, stabilirea de impozite și taxe locale și de 

taxe speciale pentru anumite servicii publice, precum și legislația din domeniul salubrizării 

localităților. 

A fost transmisă o circulară cu instrucțiuni privind modalitatea de inventariere a bunurilor 

din domeniul public al U.A.T., în conformitate cu prevederile Codului administrativ. 

4.Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti (număr de acțiuni în 

instanță) 

Pe parcursul perioadei analizate, în evidențele S.J.C.A. au fost înregistrate 22 de dosare în 

contencios administrativ, 11 fiind încă pe rolul instanțelor de judecată. De asemenea, în evidențele 

serviciului au fost înregistrate 106 dosare civile, în care părți au figurat atât Comisia județeană pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomița, cât și Instituția Prefectului. La 

această dată fiind pe rol 233 de dosare. 

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normative 

În anul 2019 au fost emise 541 de ordine ale prefectului, din care: 

- cu caracter individual: 135; 

- cu caracter tehnic și/sau de specialitate: 171; 

- în calitate de președinte al CJSU: 16; 

- ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare: 33; 

- ordine de proprietate: 186. 

6. Activitatea desfăşurată de Comisia de disciplină (număr plângeri adresate Comisiei 

de disciplină) 

În cursul anului 2019, în evidențele Comisiei de disciplină de la nivelul instituției nu au fost 

înregistrate sesizări îndreptate împotriva funcționarilor din cadrul instituției. 

7. Activitatea desfăşurată de Comisia Judeţeană de atribuire denumiri (număr 

întâlniri de lucru, număr avize) 

Activitatea desfășurată de Comisia județeană de atribuire denumiri Ialomița s-a concretizat, 

în anul 2019, prin organizarea a 3 ședințe de lucru, în care au fost emise 3 avize favorabile, un aviz 

având ca obiect o atribuire de denumire stradă și 2 de schimbări denumiri străzi. 

8. Activitatea de Contencios – administrativ (număr de acțiuni în instanță de contencios 

administrativ) 

La nivelul anului 2019, activitatea de Contencios - administrativ a Instituției Prefectului – 

Județul Ialomița a constat în formularea a 11 acțiuni ce au avut ca obiect anularea unor acte 

administrative emise/adoptate de autoritățile publice locale, cu nerespectarea prevederilor legale în 

domeniul taxelor și impozitelor locale, salarizării personalului, administrarea domeniului public și 

privat al localităților, etc. 
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D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 

În cursul anului 2019, Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor Ialomița a fost convocată în 10 ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost adoptate 

269 de hotărâri. De asemenea, au fost emise 185 de ordine ale prefectului privind atribuirea în 

proprietate și 505 titluri de proprietate. Totodată, au fost soluționate 134 de petiții ce au avut ca obiect 

probleme din domeniul fondului funciar.  

2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

În ceea ce privește aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate abuziv în perioada 1945-1989, la nivelul instituției au fost analizate 4 petiții ce au avut ca 

obiect aplicarea actului normativ citat, pentru care au fost formulate răsounsuri către A.N.R.P. 

 

E. Servicii publice deconcentrate 

a) Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate (număr instituții) 

Activitatea de monitorizare a activităţii celor 11 servicii publice deconcentrate a fost 

realizată prin întocmirea notelor de informare, a rapoartelor privind monitorizarea, precum și prin 

acţiuni de control, conform programării anuale, privind activitatea desfăşurată de acestea.  

În anul 2019 au fost întocmite 40 de note trimestriale de monitorizare, un  raport trimestrial 

de  monitorizare, precum și 9 rapoarte de control. Cele 9 controale tematice au fost realizate în baza 

unei tematici complexe, aprobată de prefect. Tematica a vizat modul de respectare, de către serviciile 

publice deconcentrate, a legislaţiei generale privind funcţionarea instituţiilor publice, precum şi a 

legislaţiei specifice fiecărui serviciu în parte.  Pe parcursul acestor activități, acolo unde a fost cazul, 

au fost dispuse măsuri de eliminare a neconformităţilor identificate.  

Astfel, conform planificării, în semestrul I al anului 2019, au fost efectuate 6 controale, 

verificându-se activitatea Inspectoratului Şcolar Județean Ialomița, Agenţiei Judeţeane pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 

Ialomița, Direcției de Sănătate Publică Ialomița, Direcției Județeane pentru Tineret și Sport Ialomița 

și Direcției Județeane pentru Cultură Ialomița, pe anul 2018. În semestrul al II-lea au fost efectuate 3 

controale ce au vizat activitatea desfăşurată de Direcția Județeană pentru Agricultură Ialomița, 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Ialomița și Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ialomița. 

Principalele deficiențe constatate la controalele efectuate la serviciile publice 

deconcentrate, în ceea ce privește respectarea dispozițiilor legale în vigoare: 
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 Petițiile nu au fost gestionate astfel încât să se respecte întocmai prevederile O.G. nr. 

27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările 

ulterioare;   

 Nu a fost actualizată decizia privind constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de 

control intern managerial, nu au fost inventariate funcţiile sensibile, operațiunea de autoevaluare a 

propriului sistem de control intern managerial nu s-a finalizat prin întocmirea Situaţiei sintetice a 

rezultatelor autoevaluării, nu a fost întocmit registul de riscuri la nivelul instituției, conform 

prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice; 

 Nu a fost obținut avizul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Ialomița pentru 

desfăşurarea activităţii de arhivă și arhivarea documentelor existente;  

 Nu au fost actualizate Regulamentele de Ordine Interioară și de Organizare și Funcționare;  

 Nu s-au respectat termenele instituite de prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public;   

 Nu au fost respectate, la constituirea Comisiei de disciplină, prevederile art. 4 din Hotărârea 

nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină ținându-se cont 

de propunerea salariaților/organizației de sindicat;  

 Fișele de post ale unor funcționari publici nu au fost întocmite în concordanță cu 

prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției;  

 Nu a fost actualizată Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la 

informaţiile de interes public;  

Măsuri dispuse ca urmare a controalelor la serviciile publice deconcentrate: 

 Gestionarea petiţiilor astfel încât să se respecte întocmai prevederile O.G. nr. 27/2002 

privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Actualizarea deciziei privind constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control 

intern managerial, inventarierea funcţiilor sensibile, întocmirea Situaţiei sintetice a rezultatelor 

autoevaluării, întocmirea registului de riscuri, conform prevederilor Ordinului Secretariatului General 

al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice; 

 Oținerea avizului Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Ialomița pentru desfăşurarea 

activităţii de arhivă și arhivarea documentelor;   

 Actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară și a celui de Organizare și Funcționare;  

 Respectarea termenelor instituite de prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public;   
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 Respectarea, la constituirea comisiei de disciplină, a prevederilor art. 4 din Hotărârea nr. 

1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină ținându-se cont de 

propunerea salariaților/organizației de sindicat;  

 Armonizarea fișelor de post ale funcționarilor publici cu prevederile Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al instituției;  

 Actualizarea Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de 

interes public;  

De asemenea, lunar, au fost  întocmite informări şi elaborate note referitoare la activitatea 

serviciului pe luna anterioară şi la principalele activităţi pentru luna curentă. 

b) Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind 

execuția bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate 

În anul 2019 au fost emise 52 de avize consultative asupra situațiilor financiare privind 

execuția bugetară prezentate de instituțiile publice deconcentrate și 7 avize consultative asupra 

proiectelor de buget. 

1.Activitatea Colegiului Prefectural al Judeţului 

Colegiul Prefectural, organul consultativ al prefectului în vederea realizării atribuţiilor de 

conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care își au sediul în județul Ialomița, a fost 

constituit în conformitate cu prevederile art. 267 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu scopul de a armoniza activitatea serviciilor publice deconcentrate, precum și pentru a implementa 

programele, politicile, strategiile și planurile de acțiune ale Guvernului la nivelul județului.  

Activitatea Colegiului Prefectural s-a desfășurat în concordanță cu tematicile specifice 

domeniului de activitate al fiecărui serviciu deconcentrat, propuse de conducătorii acestora. 

În perioada de referință, membrii Colegiului Prefectural s-au întâlnit în 12 şedinţe de lucru, 

în cadrul cărora 24 de instituții au prezentat 48 de rapoarte de activitate și informări.  

Ordinea de zi a ședințelor lunare a vizat teme precum: finalizarea autorizării la plată a 

cererilor unice de plată din campania 2018, măsurile întreprinse pentru dezvoltarea şi promovarea 

învăţământului profesional şi tehnic, pentru anul şcolar 2018-2019, pregătirea campaniei de primire 

a cererilor unice de plată campania 2019 - informarea fermierilor în scopul accesării fondurilor 

europene destinate agriculturii, stadiul implementării PNDR 2020 la nivel național și în județul 

Ialomița, informare privind  Pesta Porcină Africană - măsuri dispuse pentru ridicarea restricțiilor din 

zonele afectate, modalități de stingere a focarelor de boală și repopulare a exploatațiilor afectate, 

măsuri necesare în vederea prevenirii reapariției unor noi focare de boală, informare privind situatia 

indicatorilor specifici aferenți Programelor Nationale de Sănătate cu scop curativ în anul 2018, stadiul 
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implementării PNDR 2020 la nivel național și în județul Ialomița, Pesta Micilor Rumegătoare - măsuri 

pentru prevenirea apariției bolii pe teritoriul județului, cursuri de formare profesională programate și 

derulate în anul 2018 și aplicarea formării profesionale pe 2019, derularea  campaniei de primire a 

cererilor de plată pe suprafaţă  2019 - depunerea acestora în format electronic- IPA Online, prevenirea 

evenimentelor rutiere produse atât în mediul urban cât şi rural, stabilirea şi plata pensiilor, conform 

prevederilor legale la zi, misiuni de ordine publică şi cooperare instituţională, transportul elevilor şi 

cadrelor didactice, conform legislaţiei în vigoare şi propuneri pentru realizarea acestuia şi pentru altfel 

de activităţi, care vizează resursele umane implicate în procesul instructiv – educative, stadiul 

amenajamentelor pastorale; calendarul sesiunilor active și estimativ al deschiderilor sesiunilor de 

finanțare în anul 2019, modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea, şi modul de 

etichetare, prezentare publicitate şi comercializare a produselor alimentare specifice sărbătorilor 

pascale (carne preambalată, ouă, vopsea de ouă, ciocolată şi produse din cacao, tablete şi figurine pe 

bază de cacao şi grasimi vegetale, produse de patiserie, vin), monitorizarea asigurării  resurselor 

materiale și umane necesare în unitățile de învățământ, pentru susținerea examenelor naționale: 

Evaluare Națională și Bacalaureat 2019, stadiul implementării Programului Național de Cadastru și 

Carte Funciară, salubrizarea localităţilor, căilor de comunicaţie şi a cursurilor de apă, derularea 

activităţilor specifice Programelor cu impact social - furnizarea laptelui în instituțiile școlare și 

încurajarea consumului de fructe în şcoli - distribuția de mere, gradul de siguranţă a elevilor şi 

personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, structura de culturi și 

suprafețele însămânțate pentru anul agricol 2018-2019, implementarea proiectelor finanțate din 

fonduri europene nerambursabile, contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor 

medicale, pe anul 2018, în judetul Ialomița, biletele de tratament balneoclimateric, situaţia colectării 

veniturilor, prevenirea infracţiunilor şi modalităţile de acţiune ale poliţiei în ceea ce priveşte 

categoriile de persoane cu risc victimal ridicat, analiza stării patrimoniului cultural ialomiţean și 

respectarea prevederilor legale în domeniu, precum și calitatea apei furnizate prin sistemul centralizat 

de alimentare cu apă din județul Ialomița, precum și autorizarea sanitară de funcționare a acestora.  

La lucrările Colegiului Prefectural participă 56 de instituții publice, 30 cu statut de membru 

și   alte 26 de instituții cu statut de invitat permanent. Dintre cele 30 de instituții membre ale 

Colegiului, 11 sunt servicii publice deconcentrate. 

În cele 12 şedinţe ale Colegiului Prefectural din anul 2019 a fost adoptată o hotărâre ce a 

vizat aprobarea Planului tematic al şedinţelor Colegiului Prefectural Ialomiţa pentru anul 2020. 

Tematica ședințelor Colegiului Prefectural și rapoartele sinteză privind desfășurarea 

ședințelor au fost transmise, lunar, la Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
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3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului 

Organizată în baza prevederilor Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, Comisia de 

dialog social, are caracter consultativ şi vizează, în special, asigurarea unor relaţii de parteneriat social 

între Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa, patronate, sindicate şi alţi actori sociali importanţi de la 

nivelul judeţului. 

Din componența Comisiei de Dialog Social Ialomița fac parte 9 reprezentanți teritoriali ai 

confederațiilor patronale și sindicale reprezentative la nivel național (Confederaţia Naţională 

Sindicală “Cartel Alfa”, Blocul Național Sindical, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din 

România – ”Frăţia”, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Confederaţia Sindicală 

Naţională “MERIDIAN”, Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici din România, Consiliul 

Naţional al Intreprinderilor Private, Mici şi Mijlocii din România, Sindicatul Naţional al 

Funcţionarilor Publici – Ialomiţa, Uniunea Generală a Industriaşilor din România).  

Pe parcursul perioadei analizate, au fost convocate 4 şedinţe de lucru ale Comisiei de Dialog 

Social. Principalele teme abordate au vizat: priorităţi ale mediului de afaceri şi sectorului IMM-urilor, 

verificările efectuate pentru urmărirea respectării reglementărilor legale din domeniul concedierilor 

collective, revendicările salariaților din sectorul de Sănătate și cel de Asistență social, modificări 

legislative privind activitatea societăților din domeniul construțiilor (OUG 114/2018), cererea şi 

oferta locurilor de muncă, rata şomajului, rezultatele burselor locurilor de muncă, acţiunile de control 

desfăşurate pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi conformitate a produselor şi serviciilor, cu 

scopul pregătirii sezonului estival (unităţi de cazare, unităţi de alimentaţie publică, spaţii de joacă, 

piscine, ştranduri etc), precum și proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile - măsuri 

de sprijin oferite angajatorilor pentru stimularea ocupării. 

În primul trimestru al anului 2019, a fost întocmită o bază de date privind organizațiile 

sindicale active şi organizațiile sindicale care şi-au dobândit reprezentativitatea la nivelul județului 

Ialomița, prin înscriere în Registrul special al sindicatelor (în anul 2019). 

Ministerul Afacerilor Interne a fost informat asupra tuturor aspectelor legate de activitatea 

comisiei, prin raportări semestriale sau ori de câte ori a fost necesar.  

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a fost informat cu privire la activitatea reprezentanților 

confederațiilor sindicale și patronale din cadrul ședințelor Comisiei de dialog social a județului 

Ialomița.            

Totodată, secretariatul comisiei a transmis Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița o 

solicitare cu privire la declanșarea conflictelor colective de muncă în județ. Lunar, I.T.M. Ialomița 

informează membrii comisiei asupra acestui aspect. În anul 2019, la nivelul județului, nu au existat 

conflicte colective de muncă. 
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4.Acţiuni de protest – număr, aspecte referitoare la gestionarea protestelor 

Pe parcursul anului 2019, la nivelul județului Ialomița, au existat 2 acțiuni de protest.  

Prima a fost demarată de părinții copiilor cu dizabilități, care nu au fost de acord cu proiectul 

de buget care prevedea ca autoritățile locale să susțină integral finanțarea asistenței sociale. Aceștia 

au cerut modificarea proiectului astfel încât indemnizațiile să fie plătite de la bugetul central. De 

menționat este că Instituția Prefectului nu a fost înștiințată cu privire la această acțiune.  

Cea de-a doua a avut loc la Școala Gimnazială “Spiru Haret” Țăndărei, acolo unde personalul 

angajat al școlii reclama situația critică în care se află, cauzată de imposibilitatea de a încasa drepturile 

salariale.  

5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice  

Comitetul Consultativ pentru Problemele persoanelor Vârstnice a fost constituit în baza 

Hotărârii de Guvern nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor 

consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice. 

În cursul anului 2019, principalele obiective vizate în activitatea Comitetului au constat în: 

asigurarea relațiilor de colaborare cu instituțiile abilitate care să permită informarea reciprocă 

permanentă asupra problemelor specifice persoanelor vârstnice; consultarea reprezentanților 

persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative, monitorizarea aplicării măsurilor stabilite 

în exercitarea atribuțiilor comitetului, precum și în toate problemele de interes ale acestora. 

Din componența Comitetului fac parte 7 parteneri sociali reprezentând: Uniunea Judeţenă a 

Pensionarilor, Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice şi Pensionarilor Ialomiţa, Asociaţia 

Judeţeană a Handicapaţilor Neuromotori, Asociaţia Pensionarilor Silvici Ialomiţa, Asociaţia 

Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.A.P.N. „Alexandru Ioan Cuza” - 

Organizaţia Judeţenă Ialomiţa, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din 

M.A.I. - Organizaţia Judeţenă Ialomiţa, precum și Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război şi a 

Urmaşilor Veteranilor - Organizaţia Judeţenă Ialomiţa. 

Comitetul s-a întrunit în 2 ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost prezentate informări, 

rapoarte și s-au identificat soluții pentru rezolvarea problemelor persoanelor vârstnice. Astfel, a fost 

facilitat accesul vârstnicilor la informaţii de actualitate.  

Subiectele de pe ordinea de zi au vizat: informarea cu privire la activitatea de distribuire a 

biletelor de tratament pentru asigurații sistemului public de pensii, informarea cu privire la situația 

pensionărilor din județ, evoluția pensiilor și modul de recalculare a acestora, informarea cu privire la 

facilitățile acordate pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate la eliberarea de 

medicamente, în asistența medicală primară și cea de specialitate, precum și  o informare privind 

serviciile sociale acordate în căminele pentru persoane vârstnice din județul Ialomița, cu prezentarea 
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cadrului legal și a procedurii de internare în aceste centre sociale, costurile aferente, precum și situația 

locurilor disponibile. 

Având în vedere importanţa deosebită pe care persoanele vârstnice o acordă laturii spirituale, 

în cadrul şedinţei comitetului, a fost invitat, cu caracter permanent, un reprezentant al Episcopiei 

Sloboziei şi Călăraşilor. 

 

F. Servicii comunitare de utilități publice 

Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  

Referitor la serviciile comunitare de utilități publice, în semestrul I din anul 2019, a fost  

actualizată baza de date privind asociațiile de dezvoltare comunitară şi grupurile de acţiune locală cu 

informaţii legate de constituire, componenţă, obiectul de activitate, precum şi proiectele în curs de 

derulare sau propuse spre finanţare, iar în semestrul al II-lea a fost actualizată baza de date cu 

infrastructura serviciilor de utilități publice. 

În anul 2019, la nivelul județului Ialomița, erau 15 asociații de dezvoltare constituite legal, 

din care 11 pe raza judeţului Ialomiţa, iar 4 pe raza altor judeţe. Din cele 15 asociații de dezvoltare 

intercomunitară, 11 sunt dedicate serviciilor de utilităţi publice. 

Probleme semnalate de primăriile constituite în asociațiile de dezvoltare intercomunitară:  

 lipsa unui mecanism financiar care să asigure funcționarea corespunzătoare a asociațiilor, 

proces decizional de lungă durată în ceea ce privește mandatul special;  

 prevederi legislative ambigue/neclare referitoare la atribuțiile de autoritate tutelară; 

perioadă îndelungată de obținere a documentelor necesare implementării și finalizării proiectelor 

(avize, autorizații, planuri de amplasament vizate de OCPI); întocmirea documentațiilor cadastrale 

îngreunată de suprapunerile existente;  

 management defectuos, colectarea gunoiului menajer nu se face selectiv;  

 nu se achită cotizația anuală de către toți membrii asociației, grad scăzut de încasare a taxei 

de salubritate la nivelul unităților administrative teritoriale membre; cheltuielile de funcționare sunt 

tot mai mari, iar încasările sunt mici deoarece nu se iau măsuri împotriva celor care nu plătesc 

serviciul de salubrizare;  

 nu există dotarea necesară pentru efectuarea colectării selective a deșeurilor; utilajele de 

care dispune operatorul pentru colectare, sortare și reciclare deșeuri fiind vechi  defecțiunile sunt tot 

mai frecvente, iar sumele pentru reparații tot mai mari;  

 valoarea mica a proiectelor finanțate; comunicare greoaie, lipsa de informații, lipsă 

consultanță;   
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În anul 2019, au avut proiecte în derulare doar asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate în domeniul serviciilor de utilități publice apă și canal. 

La finele anului 2019, radiografia serviciilor comunitare de utilități publice, la nivelul 

județului Ialomița, se prezintă astfel: 

Servicii de utilități publice furnizate și organizate la 

nivelul unităților administrativ teritoriale 

Număr de localități 

unde este furnizat și 

organizat serviciul 

din mediul: 

Pondere în total unități 

administrativ 

teritoriale din județul 

Ialomița (%) 

Urban Rural Urban Rural 

Serviciul de alimentare cu apă 7 44 100 74,58 

Serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate 6 3 85,72 5,09 

Serviciul de salubrizare 7 52 100 88,14 

Serviciul de iluminat public 2 7 28,58 11,87 

 

În ceea ce privește serviciul de alimentarea cu apă, din cele 66 de unităţi administrativ 

teritoriale din judeţul Ialomiţa, dispun de sistem de alimentare cu apă 3 municipii (100%), 4 orașe 

(100%) și 44 de comune (74,58%).  

Din cele 51 de localități în care se furnizează apă în sistem centralizat, 20 de localități au ca 

formă de gestiune a serviciului de alimentare cu apă gestiunea delegată prin hotărâre de consiliu local 

unor operatori, 28 de localități au ca formă de gestiune a serviciului de alimentare cu apă gestiunea 

directă realizată prin servicii publice/societăți înființate prin hotărâri de consiliu local, iar 3 localități 

furnizează apă în sistem centralizat, dar nu au adoptat hotărâri de consiliu local privind înființarea 

serviciului de alimentare cu apă. Lungimea totală a reţelelor de aducțiune cu apă este de 171,570 de 

km, din care 40,313 km în mediul urban și 131,257 de km în mediul rural. Lungimea totală a reţelelor 

de distribuție cu apă este de 1447,151 de km, din care 437,637 de km în mediul urban și 1009,514 

km în mediul rural.  

În ceea ce priveşte tratarea apei există 8 instalații/staţii de tratare a apei în mediul urban şi 

47 de instalații/staţii de tratare a apei în mediul rural. Dezinfecția apei se face, în majoritatea 

localitătilor, cu clor. În perioada analizată, gradul de acces la serviciul public de alimentare cu apă 

este de 75,57%, iar gradul de contorizare 91,77%. 

Referitor la serviciul de canalizare şi epurare a apelor uzate, colectarea, canalizarea şi 

evacuarea apelor pluviale,  activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populației s-a 

desfășurat în 3 municipii (100%), 3 orașe (75%) și 3 comune (5,09%). Din cele 51 de  apeducte, doar 
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23 sunt dotate cu sisteme de canalizare total/parțial (45,10%), din care funcționale 9 sisteme 

(39,13%), și anume 6 în mediul urban și 3 în mediul rural. Lungimea totală a reţelei de colectare şi 

evacuare a apei uzate existentă în județul Ialomița este de 466,492 de km, din care 341,092 de km în 

mediul urban și 125,400 de km în mediul rural. Există staţii de epurare în 6 localităţi din mediul 

mediul urban şi 13 staţii de epurare în mediul rural. Serviciul de canalizare este funcţional în 3 

localităţi, din mediul rural. Gradul de acces la serviciul de canalizare este de 69,55 % pentru mediul 

urban și 1,93 % pentru mediul rural. Lungimea străzilor echipate cu reţele de colectare a apelor 

meteorice atât în sistem unitar, cât şi în sistem divizor este de 165,181 de km, din care 98,535 de km 

în mediul urban și 66,646 de km în mediul rural. Nivelul de echipare cu reţele de canalizare şi staţii 

de epurare este foarte scăzut, mai ales în mediul rural. 

Referitor la serviciul de salubrizare, activitatea de colectare şi transport deşeuri municipale 

se prestează în toate cele 7 localităţi din mediul urban. În mediul rural activitatea de colectare şi 

transport deşeuri menajere se prestează în 52 de comune (cu 6 localități mai mult decât în anul 2018), 

ceea ce  reprezentă 88,14% din cele 59 de localităţi din mediul rural. În 49 de localităţi activitatea 

este prestată de operatori, iar în 3 localități sunt înființate servicii proprii.  

Dintre cele 11 activităţi componente ale serviciului de salubrizare (definite de art. 2 alin. 3 

din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților) activitatea de colectare şi transport 

a deşeurilor menajere reprezintă principala activitate care asigură salubrizarea localităţilor.  

În ceea ce privește serviciul de transport public local, sunt autorizate ca autorităţi de 

autorizare primăriile Slobozia, Feteşti, Urziceni, Amara, Țăndărei şi Consiliul Judeţean Ialomiţa.  

Referitor la serviciul de iluminat public, acesta este înființat prin hotărâre de Consiliu local 

în 9 localități. 

În perioada analizată, în 43 de unități administrative - teritoriale din județ se derulau investiții 

pentru dezvoltarea și modernizarea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare (61 de 

proiecte), într-o localitate se derulau investiții pentru dezvoltarea și modernizarea sistemelor publice 

de salubrizare a localităților (un proiect), în 3 localități se derulau investiții pentru dezvoltarea și 

modernizarea sistemului de transport public local/infrastructurii de transport public de persoane (4 

proiecte), iar în 5 localități se derulau investiții pentru dezvoltarea și modernizarea sistemelor de 

iluminat public (5 proiecte).  

Probleme semnalate de primării în derularea investițiilor: 

 lipsă fonduri pentru cofinanțare de la bugetul local și lipsă fonduri de la bugetul de stat; 

 obținerea, cu întârziere, a avizelor necesare emiterii autorizației de construire; 

 lucrări întrerupte/neefectuate de constructor; 
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 contracte reziliate cu executantul, deoarece firma care executa lucrările a intrat în 

insolvență. 

 

G. Managementul situaţiilor de urgenţă. Număr evenimente gestionate, acțiuni 

întreprinse 

În anul 2019, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa s-a întrunit în 16 şedinţe 

de lucru, în urma cărora au fost emise 38 de hotărâri. Din cele 16 şedinţe, 4 au fost şedinţe ordinare 

(conform Planului de activitate pe anul 2019) şi 12 şedinţe extraordinare.  

Pe linia gestionării situațiilor de urgență au fost emise 49 de ordine de prefect pentru 

următoarele evenimente: 

 actualizări componenţă comisii pentru: stabilirea activităţilor şi costurilor maxime, 

generate de punerea în funcţiune a staţiilor de desecare, evaluare animale bolnave, evaluarea şi 

stabilirea pagubelor produse pe suprafeţele agricole din judeţul Ialomiţa, în sectorul vegetal, ca 

urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, actualizarea Planului Roşu de intervenţie la  

nivelul judeţului Ialomiţa, analiza documentațiilor solicitate pentru autorizarea piețelor, târgurilor, 

oboarelor și a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase, actualizarea 

componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița și a Centrului Local pentru 

Combaterea Bolilor Ialomița; 

 evaluarea şi stabilirea pagubelor produse  în judeţul Ialomiţa, în data de 30.04.2019, în 

urma fenomenului meteorologic periculos – furtună puternică, evaluarea şi stabilirea pagubelor 

produse în judeţul Ialomiţa ca urmare a fenomenelor meteorologice și hidrologice în perioada 31.05.-

02.06.2019; 

  verificarea aspectelor sesizate de U.A.T. Urziceni, cu privire la salubrizarea localității, 

ca urmare a  încetării contractului de prestări servicii salubrizare cu S.C. ROSAL GRUP S.A., pentru 

acordul de declarare a stării de alertă la nivelul municipiului Urziceni, desemnarea persoanelor cu 

responsabilităţi în îndeplinirea atribuţiilor de apărare împotriva incendiilor şi protecție civilă la 

nivelul Instituţiei Prefectului. Colectivul de control, constituit prin ordin al prefectului, a constatat ,la 

data verificării, că deșeurile menajere din municipiul Urziceni nu fuseseră ridicate de aproximativ o 

lună. În acest sens, a fost aprobată, prin Hotărâre C.J.S.U., starea de alertă imediată pentru municipiul 

Urziceni.  

 privind uciderea preventivă a exemplarelor porcine din  localitatea Sărățeni, județul 

Ialomița; 

 verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi 

întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari; 
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 verificarea stadiului pregătirii unităţilor de drumuri naţionale şi judeţene în vederea 

asigurării condiţiilor corespunzătoare de trafic în sezonul rece 2019 – 2020, precum și a societății 

desemnate de către Consiliul Județean Ialomița pentru deszăpezirea la nivelul județului, în vederea 

asigurării condiţiilor corespunzătoare de trafic în sezonul rece 2019-2020, prin prevenirea şi 

combaterea situaţiilor de urgenţă specifice perioadei. 

În cadrul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița au fost 

prezentate, analizate şi aprobate următoarele planuri: 

- Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019; 

- Planurile de măsuri specifice anotimpurilor de primăvară, vară şi iarnă; 

În anul 2019, ca urmare a evoluției virusului Pestei Porcine Africane în județul Ialomița, 

Centrul Local pentru Combaterea Bolilor Județul Ialomița s-a întrunit în 22 de şedinţe extraordinare 

de lucru, în urma cărora au fost emise 29 de hotărâri. 

În cele 22 de şedinţe extraordinare au fost prezentate, analizate şi aprobate 25 de programe 

de măsuri, respectiv 24 de programe de măsuri pentru combaterea virusului Pestei Porcine Africane 

și un program de măsuri pentru combaterea salmonelozei aviare. 

Alte acţiuni întreprinse în cadrul Instituției Prefectului - Județul Ialomița pe linia situațiilor 

de urgență: 

 referitor la gradul de pregătire a autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul 

Ialomiţa pentru perioada de iarnă 2019– 2020, personalul specializat din cadrul Instituției Prefectului 

- Județul Ialomița a centralizat și transmis la Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile 

Prefectului,  informații cu privire acţiunile întreprinse la nivelul judeţului Ialomiţa pentru combaterea 

efectelor negative generate de situaţiile de urgenţă specifice sezonului rece; 

- în perioada 13 - 14.11.2019, Prefectul Județului Ialomița, în calitate de Președinte al 

Comitetului Judeţean pentru Situații de Urgență Ialomița, a convocat, în 5 ședințe de lucru, primarii, 

în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgența. La aceste întâlniri au 

participat și reprezentanții Consiliului Județean Ialomița, Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Ialomița, Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița, Inspectoratului de Jandarmi al Județului 

Ialomița, Secțiilor de Drumuri Naționale, E-Distribuție Dobrogea, Șeful Serviciului Rutier Ialomiţa, 

precum și polițiști din unitățile administrativ – teritoriale. 

 Temele de dezbatere au fost următoarele:  

 asigurarea utilajelor și a stocurilor de materiale pentru activitatea de deszăpezire 

(cu forţe proprii sau contracte încheiate pe plan local), situaţia acestora, persoanele de 

legătură, date de contact;  

 asigurarea locurilor de cazare şi hrană  pentru persoanele rămase înzăpezite; 
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 modul de activare a comitetelor locale pentru  situaţii de urgenţă, asigurarea permanenţei 

la sediul primăriei în cazuri urgente şi asigurarea comunicării datelor privind blocarea drumurilor, 

persoanelor rămase înzăpezite pentru care s-a asigurat cazarea, atât de către poliţistul din localitate, 

cât şi de către reprezentanţii administraţiei publice locale (voce unică); 

 situaţia persoanelor cu afecţiuni cronice şi a gravidelor, a persoanelor care beneficiază 

de aparate de oxigenoterapie, transportul acestora la unităţile medicale, anterior înrăutăţirii vremii, 

asigurarea necesarului de medicamente la unităţile farmaceutice locale şi produse alimentare.  

Ulterior ședințelor de lucru cu primarii, Instituția Prefectului a solicitat instituțiilor și 

structurilor cu atribuţii în managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu scopul 

îmbunătățirii capacității de reacție în cazul producerii unor astfel de situații, specifice sezonul rece, 

următoarele: 

  la Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița a fost solicitată situația centralizată cu toate 

persoanele asigurate care beneficiază de aparate de oxigenoterapie, precum și o listă cu datele de 

contact ale medicilor de familie din județ. Situația a fost actualizată ori de câte ori au apărut 

modificări și a fost transmisă către E-Distribuție Dobrogea, spre știință. 

 la  Direcția de Sănătate Publică Ialomița a fost solicitată o situație cu persoanele care 

fac dializă și cu gravidele aflate în ultimul trimestru de sarcină, care se regăsesc în evidențele 

medicilor de familie; 

 la Fresenius Nephrocare Slobozia (centru de dializă privat), prin Direcția de Sănătate 

Publică Ialomița,  a fost solicitată o listă cu persoanele care fac dializă la centru; 

Totodată, s-au transmis, către toate primăriile, circulare cu datele de contact ale 

reprezentanților E-Distribuție Dobrogea, responsabili cu activitățile tehnice aferente distribuției de 

energie electrică de pe raza unitățiilor administrativ – teritoriale, ce pot fi contactați direct în 

situația în care apar probleme în asigurarea cu energie electrică. 

În data de 10.12.2019, la sediul Instituției Prefectului a fost organizată o ședință de lucru 

cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița, Inspectoratului de Poliție 

al Județului Ialomița, Inspectoratului de Jandarmi al Județului Ialomița, Secțiilor de Drumuri 

Naționale,  și județene, precum și cu reprezentanți ai Primăriei  Municipiului Slobozia 

(responsabili cu activitatea de deszăpezire la nivelul municipiului), în vederea stabilirii unei 

mobilizări exemplare pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, 

specifice sezonului rece. 
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H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii publice 

Pe parcursul anului 2019, la nivelul instituției a fost stabilit un Grup de lucru format din șefii 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu rol decisiv în stabilirea și menținerea ordinii și 

siguranței publice, în rândul cetățenilor județului. Conducerile Inspectoratului de Poliție al Județului 

Ialomița, Inspectoratului de Jandarmi “Nicolae Condeescu” al Județului Ialomița, Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” al Județului Ialomița, Serviciului Județean de Informații 

și Protecție Internă Ialomița au fost convocate, săptămânal, la sediul Instituției Prefectului pentru a 

analiza principalele activități care s-au petrecut în săptămâna precedentă și a stabili care sunt acțiunile 

ce necesită atenție sporită în perioada următoare.  

Instituția Prefectului, prin persoanele desemnate, a monitorizat implementarea activităților 

prevăzute în Planul de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor în contextul 

sărbătorilor de iarnă și pe timpul sezonului rece.  Totodată, prin Planul de gestionrea evenimentelor 

cu impact în planul ordinii și siguranței publice, au fost dispuse măsuri de asigurare a protecției 

unităților de învățământ, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și 

prevenirea delincvenței juvenile, în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar din județ. 

În perioada analizată, nu au avut loc evenimente de natură să pericliteze ordinea și siguranța 

cetățenilor județului, iar la nivelul instituțiilor de învățământ nu au fost semnalate abateri 

comportamentale, datorită implicării active a instituțiilor competente în domeniu.   

 Totodată, la nivelul județului Ialomița, este organizată și funcționează Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică. A.T.O.P. este un organism cu rol consultativ, fără personalitate 

juridică, care se constituie și funcționează pe lângă Consiliul Județean.  Autoritatea își desfășoară 

activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea 

Poliției Române și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii 

eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ - teritorială în care funcționează.  

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița, în exercitarea atribuțiilor care i-au 

revenit, s-a întrunit, în anul 2019, într-o ședință de lucru. În cadrul acesteia au fost dezbătute 

următoarele teme: Planul strategic cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice 

pentru anul 2020, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite; informarea cu privire la 

prevenirea și combaterea faptelor antisociale din proximitatea unităților de învățământ aflate în 

responsabilitatea I.J.J. Ialomița, a celor săvârșite în interiorul acestora, precum și combaterea violenței 

în sport – cu ocazia desfășurării competițiilor și jocurilor sportive. De asemena, tot în cadrul acestei 

întâlniri a fost adusă în discuție problematica consumului de droguri și substanțe psihoactive în școli 

și în incinta acestora.   
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Relația cu minoritățile naționale 

1.Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a 

situației romilor 

Pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romilor la 

nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, în anul 2019, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

Biroul Judeţean pentru Romi şi Grupul de Lucru Mixt pentru Romi 

Biroul Judeţean pentru Romi şi Grupul de Lucru Mixt pentru Romi reprezintă două structuri 

constituite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea 

Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, 

pentru perioada 2015-2020. În decursul anului 2019, cele două structuri s-au întrunit în cadrul a 6 

şedinţe de lucru în urma cărora a fost emisă o hotărâre.  

În perioada de referință, membrii Biroului Judeţean pentru Romi au monitorizat și analizat 

stadiul și modul îndeplinirii obiectivelor, acțiunilor și priorităților asumate de către instituțiile 

membre ale Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, în Planul Judeţean de Măsuri privind Incluziunea 

Socială a Minorităţii Rome, pe anul 2019.  

O problemă deosebită a fost identificată în municipiul Urziceni, iar primăria din localitate a 

stabilit că o va rezolva în cursul anului 2020. Aceasta presupune reabilitarea a 5 clădiri aflate în 

cartierul ”Catanca” - un cartier compact de romi. În cele 45 de apartamente locuiesc, în condiții 

improprii, 162 de persoane, din care 95% sunt de etnie romă. Din cele 162 de persoane, 36 sunt copii 

cu vârste cuprinse între 1 - 15 ani. Din cauza lipsei spațiului de locuit, 3 bucătării din aceste clădiri 

au fost improvizate ca spațiu de locuit în care stau 8 persoane. În rezolvarea acestei situații, primăria 

Urziceni a semnat un parteneriat cu Asociația ROMACT, prin care se urmărește reabilitarea acestor 

clădiri. Parteneriatul a fost lansat prin Axa POR 131B - ”Reabilitări de clădiri”, subvenționat de către 

Consiliul Europei. În acest sens, a fost solicitată Primăriei Urziceni suma de 30.000 lei, în vederea 

realizării unui studiu de fezabilitate, necesar înlocuirii acoperișurilor deteriorate. 

Expertul BJR, în primul semestru al anului 2019, a implementat împreună cu Asociația 

Centre for Equal Rights, Inclusion and Development în parteneriat cu Asociația Europeană pentru o 

viață mai bună și Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională, proiectul 

”Competitiv pe piața muncii” POCU/298/3/14/121437, care oferă servicii de consiliere, formare 

profesională în diverse meserii și mediere în găsirea unui loc de muncă pentru aproximativ 360 de 

persoane. Serviciile de formare profesională constau în cursuri de calificare de nivelul II: ospătar, 

îngrijitor bătrâni la domiciliu, lucrător în comerț, cameristă, cofetar, agent de securitate, confecționer 

asamblor articole din textile, lucrător finisor în construcții, patiser, frizer, manichiură-pedichiură, 

lucrător instalator pentru construcții. În cadrul proiectului, cursanții beneficiază de: specialitate 
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gratuită, servicii de consiliere, formare profesională, mediere în găsirea unui loc de muncă. 

Certificatele de calificare sun acreditate de Autoritatea Națională de Calificare.  

În cadrul acestui proiect au fost formate 42 de persoane pentru specializarea de lucrător în 

comerț. De asemenea, în luna decembrie 2019 s-a mai constituit o grupă în municipiul Slobozia de 

28 de persoane, pe specialitatea de lucrător în comerț. 

De asemenea, în aceeși perioadă, la solicitarea Agenției Naționale pentru Romi și a Institutului 

pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, în scopul realizării unei recomandări de 

politică publică la nivel național, expertul pe problematica romă a contribuit prin realizarea unor 

chestionare de culegere de date de la autoritățile locale. Totodată, Agenția Națională pentru Romi, în 

contextul Programului de Guvernare și a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020, a demarat un proces de culegere de 

date din teritoriu, în scopul realizării unei recomandări de politică publică la nivel național, solicitând 

birourilor județene pentru romi culegerea unor informații din comunitățile de romi. Astfel, expertul 

BJR a procedat la culegerea de date și informații din teritoriu, respectiv, localitățile Bărbulești, 

Căzănești, Andrășești, Fetești, Slobozia, Țăndărei și Urziceni, în vederea întocmirii ”Chestionarului 

de date adresat autorităților locale”. 

De asemenea, Expertul BJR, a diseminat către primării, fundații, asociații o informare 

conform căreia AJOFM Ialomița a organizat pe 2019 cursuri de formare profesionale, gratuite, 

adresate șomerilor indemnizați și neindemnizați, în meserii precum: agent securitate, barman, bucătar, 

cofetar, confecționer ansamblor articole textile, electician constructor, confecționer construcții 

metalice, lucrător în comerț, lucrător în cultura plantelor, mecanic auto, operator introducere validare 

date, ospătar, patiser. Totodată, a diseminat anunțuri ale AJOFM Ialomița către primării, asociații, 

fundații privind organizarea ”Bursei generale a locurilor de muncă” și Bursei locurilor de muncă 

pentru absolvenți (promoția 2019)”  pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 

În lunile mai și octombrie 2019, expertul BJR a făcut informări şi demersuri către toate 

primăriile din judeţul Ialomiţa, către asociaţii și ONG-uri cu privire la recrutarea şi admiterea pe 

locurile speciale, distincte acordate pentru tinerii de etnie romă la concursurile de admitere, sesiunea 

ianuarie 2020, organizate de instituţiile de învăţământ postliceal ale M.A.I. pentru armele: pompieri 

- 3 locuri pentru romi, jandarmi - 6 locuri pentru romi, poliţie - 33 locuri pentru romi şi poliţie de 

frontieră - 5 locuri pentru romi. 

În perioada 07 - 10 mai 2019 expertul BJR a colaborat cu Direcția de Sănătate Publică 

Ialomița în efectuarea unei campanii de vaccinare ”door to door”, ce s-a desfășurat în orașul Țăndărei 

și care a cuprins informarea și educarea părinților cu privire la vaccinare precum și de creștere a 

gradului de vaccinare în rândul comunităților de romi. Campania s-a desfășurat în 2 locații diferite, 

în primele zile fiind folosite doar spații din sediul primăriei iar în ultimele 2 zile a fost organizat un 
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punct de vaccinare suplimentar în cartierul Strachina. Vaccinarea s-a derulat atât în cele 2 puncte de 

vaccinare cât și prin cabinetele madicilor de familie - pentru copiii ai căror părinți au preferat această 

variantă. 

O altă temă dezbătută în cadrul ședințelor Biroului Județean pentru Romi Ialomița, în primul 

semestru, a fost implementarea proiectului social ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare 

integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”- cod SMIS 2014+: 122607 inițiat de 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației 

Naționale. Dezbaterile s-au desfășurat împreună cu primarii din cele 3 localități din județul Ialomița 

vizate de proiect: Bărbulești, Borănești și Căzănești (localități cu pondere însemnată de romi) și 

Unitatea Județeană de Suport și Supervizare (UJSS). Obiectivul general al proiectului urmărește 

creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor comunitare 

integrate, respectiv prin încadrarea unor resurse umane cum ar fi: 1 asistent medical comunitar, 1 

asistent social și 1 consilier școlar/mediator școlar în cele 3 localități. Totodată, la solicitarea 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a fost semnat protocolul de colaborare interinstituțională la 

nivel central, județean, local și de coordonare a echipelor comunitare de intervenție integrată prin 

crearea și asigurarea funcționării unității județene de suport și supervizare în cadrul proiectului. 

Ulterior, primăria Căzănești nu a semnat protocolul, membrii Consiliului Local din localitate 

exprimându-și în unanimitate votul negativ.  

  De asemenea, în perioada de referinţă, expertul pe problematica romilor, împreună cu 

reprezentanţi din cadrul Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, a participat la şedinţa publică de 

repartizare a elevilor romi organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa unde, împreună cu 

Comisia Județeană de Admitere a IȘJ Ialomița au luat la cunoștință de cererile depuse la termenul 

stabilit, conform metodologiei de admitere, de conținutul dosarelor și de candidaturile elevilor. În 

cadrul acestei ședințe publice au fost admişi pe locurile distincte acordate romilor 60 de elevi romi în 

cadrul învăţământului liceal și profesional de stat. 

La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritatea 

Națională și Punctul de Contact pentru Programul Transnațional Dunărea, reprezentantul BJR, a 

desfășurat o ședință de lucru a membrilor GLMR, în vederea analizării oportunității ca parteneri în 

cadrul proiectului ”DREAM ROAD - Danube Region for improved and Empowerment of Roma 

Development”, cu finanțare prin Programul de cooperare transnațională pentru regiunea Dunării 

2014-2020. Acest proiect presupune oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei UE 

pentru regiunea Dunării și îmbunătățirea cadrelor juridice și de politici pentru a aborda provocările 

societale majore, cum ar fi măsurile privind piața forței de muncă, sistemele de educație, schimbările 

demografice etc. 
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În semestrul II, o temă analizată în cadrul ședințelor, a fost încheierea unui Acord de 

colaborare dintre Instituția Prefectului Județului Ialomița și Consiliul Superior al Magistraturii în 

contextul implementării proiectului ”Transparență, accesibilitate și educație juridică prin 

îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 

2014+ 118765. Consiliul Superior al Magistraturii a implementat, în cursul anului 2017, proiectul 

”Îmbunătățirea accesului la justiție, o abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri 

vulnerabile”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. Una dintre activitățile 

acestuia a vizat elaborarea și distribuirea unor broșuri de informare privind drepturile persoanelor din 

diferite categorii vulnerabile, reunite sub denumirea de pachet informativ, care abordează o serie de 

teme de interes, de la clarificarea unor noțiuni, la identificarea metodelor și a instituțiilor competente 

pentru soluționarea unor probleme recurente ale publicului țintă în domenii precum accesul la justiție, 

discriminarea, relațiile de familie, asigurările și securitatea socială, sănătate, violența domestică, 

ocupare, acte de identitate. La nivelul județului Ialomița, Consiliul Superior al Magistraturii a livrat 

2000 de broșuri, expertului BJR revenindu-i astfel, sarcina să le distribuie către beneficiarii finali - 

persoane din cadrul grupurilor vulnerabile, aceștia din urmă vor semna de primire pe o listă de 

semnături. 

Totodată, acest proiect a fost analizat și în cadrul ședințelor Comisiei Județene de incluziune 

socială Ialomița. 

În luna noiembrie, expertul pe problematica romă a participat la ședința Comisiei pentru 

coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor 

din așezările informale, organizată în cadrul Consiliului Județean Ialomița, în cadrul căreia s-a 

prezentat rolul și obligațiile primarului cu privire la gestionarea așezărilor informale și s-a întocmit 

planul de acțiune pentru acordarea de sprijin metodologic și operațional pentru autoritățile 

administrației publice locale în cadrul procesului de identificare, monitorizare și organizare a 

așezărilor informale, în condițiile legii, precum și pentru implementarea măsurilor necesare 

îmbunătățirii condițiilor de viață din așezările informale. Comisia este formată din reprezentanți ai 

structurilor specializate privind amenajarea teritoriului și urbanism, control și disciplină în construcții, 

asistență socială și protecția copilului la nivel județean, sănătate publică, problemele romilor de 

lanivel județean și din UAT-uri pe teritoriul cărora au fost identificate așezări informale, precum și 

reprezentanți ai  comunitățile din așezările informale de pe teritoriul județului și reprezentanți ai 

societății civile și funcționează în coordonarea arhitectului șef al județului Ialomița. 

O altă temă analizată în cadrul ședințelor din semestrul II, s-a axat pe medierea în litigiile 

autorităților administrației publice locale cu cetățenii aparținând minorității rome. Medierea a fost 

prezentată în cadrul acestei ședințe ca o modalitate de soluționare amiabilă a disputelor, în care o a 

treia parte acceptată de către părți, imparțială și neutră fără putere în luarea deciziei, ajută părțile în 
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cadrul unei întâlniri față în față să propună și să decidă propriile soluții, în scopul de a ajunge, prin 

consens, la o înțelegere în beneficiul ambelor părți, prin care se încheie disputa.  

Pe parcursul anului 2019, expertul BJR, împreună cu membrii celor două comisii, a luat 

parte la diverse ateliere de lucru, conferințe de lansare ale unor proiecte în domeniu, întâlniri regionale 

cu privire la implementarea Strategiei naționale privind integrarea romilor și pentru identificarea unor 

căi de îmbunătățire a condițiilor de viață a acestora. 

 Comisia Judeţeană de Incluziune Socială 

Comisia Judeţeană de Incluziune Socială a fost constituită conform prevederilor Hotărârii 

guvernului nr. 1217/06.09.2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea 

incluziunii sociale în România.  

În perioada de referinţă, Comisia Judeţeană de Incluziune Socială s-a întrunit în cadrul a 4  

şedinţe de lucru, în urma cărora a fost emisă o hotărâre. 

Ca activități realizate în cadrul Comisiei Judeţeane de Incluziune Socială se evidențiază: 

Elaborarea şi aprobarea Planului Judeţean de Acţiuni privind Incluziunea Socială pe anul 2019 și 

monitorizarea obiectivelor şi priorităţilor asumate de instituţiile membre ale Comisiei Judeţeane de 

Incluziune Socială.  

Una dintre teme a fost dezbaterea proiectului ”Respiro - un nou”. Proiectul este desfășurat 

de către Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Feteşti - Centrul 

de zi „Lucia”. Acesta urmărește creșterea incluziunii sociale, scăderea abandonului școlar, reducerea 

presiunii asupra serviciilor sociale, precum și creșterea gradului de informare și educare a familiilor. 

Numărul de copii incluși în program se va putea tripla, iar asistența se va putea extinde și către copii 

cu probleme de ordin social. Proiectul cuprinde ateliere periodice și vizite de studiu cu participarea 

profesorilor locali, a asistenților sociali, a autorităților, precum și a invitaților din alte județe. Scopul 

este de a disemina experiența și cadrul unei forme simple, mai convenabile de aplicare, a terapiei.  

O altă temă supusă analizei în cadrul comisiei a fost dezbaterea Planului anual de acțiune 

privind servicile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița pentru 

anul 2019, pentru emiterea unui aviz consultativ, având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din 

Regulamentul cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, prevăzut în Anexa 1 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru 

de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal. În urma dezbaterii în cadrul ședinței Comisiei Judeţeană de Incluziune Socială, plenul a dat 

aviz favorabil acestui document, considerând că acesta este elaborat în acord cu prevederile Ordinului 

nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual Planului anual de acțiune privind 

servicile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean/Consiliului 

Local/Consiliului General al Municipiului București. 
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De asemenea, proiectului social ”Crearea și implementarea servicilor comunitarea integrate 

pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”-cod SMIS 2014+: 122607, inițiat de Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale 

a fost prezentat și în cadrul Comisiei Județene de Incluziune Socială Ialomița. 

La solicitarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care implementează proiectul 

”Creșterea eficienței intervențiilor, atât la nivelul MMPS, cât și a structurilor aflate în coordonarea 

sa”, cu  asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, expertul BJR a întocmit o situație cu membrii 

cu experiență și datele de contact ale membrilor Comisiei Județene de Incluziune Socială, în scopul 

derulării unor activități și discuții libere cu privire la: organizarea ședințelor în cadrul comisiei, 

elaboarea, aprobarea și implementarea planurilor județene anuale cu acțiuni privind incluziunea 

socială, monitorizarea și informarea cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în planurile 

județene, prcepții generale cu privire la mecanismul național de incluziune socială. Scopul acestui 

demers constă în identificarea provocărilor întâmpinate în implementarea mecanismului și în 

propunerea/recomandarea unor măsuri de îmbunătățire a mecanismului de incluziune socială 

2.Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea problemelor 

și implicarea în rezolvarea acestora 

Expertul pe problematica romă, în cadrul activității pe care a desfășurat-o împreună cu 

membrii ce aparțin minorității rome și cu factorii decizionali, a identificat o serie de probleme și nevoi 

cu care se confruntă comunitățile de romi, acestea fiind analizate și dezbătute. 

 

I. Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 

1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de 

învățământ 

Constituit în baza Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, 

în anul 2019, Grupul de lucru pentru creșterea siguranţei în unităţile școlare s-a întâlnit în ședință de 

lucru de 4 ori.  

În cadrul şedinţelor a fost evaluată, sub coordonarea prefectului, situația unităților de 

învățământ preuniversitar din județ. Totodată, la inițiativa prefectului, la lucrările Grupului sunt 

invitate, cu caracter permanent, instituții publice cu rol important în ceea ce privește siguranța în 

unitățile școlare: Direcția de Sănătate Publică Ialomița, Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere 

Antidrog Ialomița și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.  

Putem menționa că au fost îndeplinite sarcinile trasate în Planul Comun de Acțiune și că 

fiecare structură cu atribuții în acest domeniu a realizat măsurile propuse.  

Totodată, a fost transmisă o circulară primăriilor de la nivelul județului Ialomița prin care, 

pe fondul unor întâmplări tragice, semnalate de mass-media, au fost emise atenționări cu privire la 
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verificarea școlilor și grădinițelor de pe raza localității. Pentru înlăturarea tuturor surselor de pericol 

din perimetrul școlilor și grădinițelor, prefectul județului a atras atenția asupra verificării foselor 

septice, construcțiilor dezafectate, copacilor uscați, aparatelor de joacă (balansoare, leagăne, topogane 

etc), fixarea în teren a porților de fotbal, platformelor betonate din curțile școlilor cu risc de 

accidentare, gurilor de vizitare, precum și a altor surse ce pot pune în pericol integritatea copiilor. De 

asemenea, primarii au fost atenționați să ia măsurile care se impun pentru remedierea situațiilor, acolo 

unde este cazul.   

În perioada premergătoare începerii anului școlar 2019-2020, în contextul actualizării 

cadrului dispozițional și de acțiune privind creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ 

preuniversitar, au fost organizate întâlniri ale grupului de lucru pentru reevaluarea prevederilor 

Planului teritorial comun de acțiune și adaptarea lor la prevederile Planului Național Comun de 

Acțiune. Astfel, în data de 23.08.2019, a fost elaborat și însușit de toți membrii grupului, Planul 

Teritorial Comun de Acțiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului 

didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, nr. 11.629/23.08.2019. 

La solicitarea prefectului judeţului, a fost întocmită o analiză privind situaţia unităţilor de 

învăţământ care nu au gard împrejmuitor şi a unităţilor de învăţământ de tip liceal care nu dispun de 

pază și de supraveghere video. S-a acţionat şi în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, fiind 

efectuate verificări în localurile de alimentaţie publică din zona şcolilor, angajaţilor fiindu-le amintite 

prevederile legale referitoare la interdicţia de a servi băuturi alcoolice persoanelor aflate în stare de 

ebrietate şi minorilor. 

De asemenea, în colaborare cu instituțiile competente, a fost întocmită o machetă privind 

situația autorizării clădirilor, din punct de vedere sanitar și al securității la incendiu, aflate în baza 

materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Ialomița. 

Totodată, prin ordinul prefectului nr. 315/12.08.2019, au fost organizate echipe de control 

mixte  alcătuite din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Judeţul Ialomiţa, Inspectoratului Școlar 

Judeţean Ialomiţa și Direcției Județene de Sănătate Publică Ialomiţa, care s-au deplasat la toate 

unităţile de învăţământ din judeţ pentru a verifica stadiul realizării lucrărilor de igienizare şi asigurare 

a condiţiilor optime deschiderii noului an şcolar 2019-2020. 

  Premergător deschiderii noului an școlar, în concordanță cu prevederile Dispoziției 

Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Informare și Relații Publice nr. 1446884 din 23.08.2019, 

referitoare la desfășurarea în sistem integrat a unor campanii de informare și prevenire în unitățile de 

învățământ și zonele adiacente acestora, în perioada 07 – 20.09.2019, structurile teritoriale 

specializate în domeniul prevenirii criminalității și traficului de droguri au efectuat activități de 

informare și prevenire în unitățile de învățământ de la nivelul județului Ialomița.  
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În acest sens, la nivelul județului Ialomița, a fost realizată Campania “#10pentrusiguranță”. 

Aceasta a debutat cu o acțiune în aer liber, în Piața Revoluției din municipiul Slobozia, acolo unde 

reprezentanți ai structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Ineterne, alături de aproximativ 1000 

de persoane (parinți și copii), au desfășurat activități preventiv – educative, dar și recreative.  

 Având ca mesaj “Poți greși, dar M.A.I. poți șterge?”, campania a avut ca scop  diseminarea 

de informații referitoare la pericolele existente și la modul în care publicul - țintă poate reacționa și 

se poate proteja. Totodată, s-au desfăşurat activităţi în unitățile școlare care au vizat informarea 

elevilor asupra măsurilor pe care trebuie să le ia pentru a preveni implicarea lor în acte de delincvenţă 

juvenilă, atenţionaţi cu privire la locurile unde îşi petrec timpul liber şi modul în care se comportă în 

societate, fiind accentuate consecinţele teribilismului specific vârstei pe fondul nerespectării 

prevederilor Codului Rutier.  

 Publicul - țintă a fost alcătuit din elevi cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani, din unități de 

învățământ din mediul rural și urban, din ciclul gimnazial și liceal, profesori și părinți. 

 Pe tot parcursul campaniei au fost transmise 2 comunicate de presă, 2 invitații 

reprezentanților mass - media la activitățile desfășurate, 8 știri de presă și au fost realizate 2 emisiuni 

la postul local de televiziune Antena 3.  

În urma acestei campanii, Instituția Prefectului a încheiat un protocol de colaborare cu 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ialomița. Acesta are ca scop schimbul de 

informații cu privire la activitățile de prevenire realizate în unitățile școlare, prezența reprezentanților 

instituțiilor semnatare la întâlniri de lucru, campanii de prevenire. 

  În data de 11 octombrie 2019, la inițiativa prefectului județului a fost organizată o întâlnire 

cu primarii unităților administrative - teritoriale din județ, unde, pe lângă alte subiecte de interes, a 

fost prezentată și situația constatată de colectivele de control la unitățile de învâțământ. Prefectul a 

tras un semnal de alarmă asupra necesității realizării împrejmuirii corespunzătoare a unităților școlare, 

asigurarea pazei și montarea de sisteme de supraveghere video.  

 De asemenea, la finele lunii octombrie, membrii Grupului de lucru au luat parte la instruirea 

cu toți directorii de școli, licee și grădinițe din județ, organizață de Inspectoratul Școlar Județean 

Ialomița. 

Sub coordonarea prefectului, având în vedere prevederile din Capitolul II al Planului Comun 

de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea 

delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, au fost 

întocmite şi transmise către Direcţia Generală de Management Operaţional, din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, sinteze aferente semestrului I și întregului anului școlar 2018-2019, precum și 

premergătoare anului școlar 2019-2020, cu privire la activitățile desfășurate de structurile 



 

44 | P a g e  

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI  - JUDEȚUL IALOMIȚA 

 2019 

deconcentrate și autoritățile administrației publice locale, pentru creșterea gradului de siguranță în 

incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar. 

2.Aplicarea programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023, modificată și completată prin H.G. 

nr. 559/2019, Comisia județeană pentru implementarea Programului pentru școli al României, în 

perioada 2017 – 2023 Ialomița, coordonată de prefectul județului, a desfășurat în perioada ianuarie 

2019 - iunie 2019 și septembrie 2019 - decembrie 2019 următoarele activități: 

A fost actualizată componența comisiei județene, ca urmare a modificărilor survenite la 

conducerea serviciilor publice deconcentrate și a Instituției Prefectului, prin Ordinele nr. 

116/14.03.2019, 343/03.09.2019, 465/20.11.2019, 518/17.12.2019. 

Au fost analizate și avizate listele beneficiarilor (copii preșcolari și elevi din unitățile de 

învățământ) pe zone de distribuție, respectiv zonele Slobozia, Urziceni și Fetești-Țăndărei pentru anul 

2019-2020. 

Au fost prezentate de către Consiliul Județean Comisia județeană pentru implementarea 

Programului pentru școli al României, în perioada 2017 – 2023 Ialomița  caietele de sarcini, ofertele, 

respectiv propunerile tehnice și propunerile financiare, precum și contractele de furnizare ale firmelor 

care au câștigat licitațiile pentru furnizarea produselor lactate, produselor de panificație și fructe în 

județul Ialomița pentru anul școlar 2019 – 2020, respectiv: contract subsecvent de furnizare şi 

distribuţie lapte UHT, nr.19149/2019-D din 02.09.2019 cu Asocierea S.C Deltalact S.A. - lider 

asociere şi S.C. Meridian Agroind S.R.L – asociat; contract subsecvent de furnizare şi distribuţie 

produse de panificaţie nr.19147/2019-B din 02.09.2019 cu S.C. AGROSEMCU S.R.L; contracte 

subsecvente de furnizare fructe (mere) nr. 19 141/2019-V din 02.09.2019 - lotul 1 - Zona Slobozia, 

nr. 19 142/2019-J din 02.09.2019 - lotul 2-Zona Urziceni, nr. 19 143/2019-X din 02.09.2019 - lotul 

3 - Zona Ţăndărei - Feteşti cu operatorul economic I.I. Amariei G.Petru. 

Distribuția în școli a produselor lactate, de panificație și a fructelor pentru anul școlar 2019-

2020 a început în județul Ialomița din prima zi de școală, respectiv 09 septembrie 2019 și se va derula 

până la încheierea anului școlar, 14 iunie 2020.  

La sfârșitul lunii decembrie 2019, cantitatea distribuită a fost: produse de panificație: 350.102 

bucăți, din care: 234.876 de bucăți cornuri și 115.226 de bucăți de biscuiți; produse lactate: 224.872 

de bucăți de lapte UHT; mere: 150.029 de bucăți. 

S-au redactat și distribuit în școlile beneficiare ale programului 200 de afișe și 500 de flyere.  

Au fost desfășurate în școli și grădinițe 112 activități educative de promovare și ȋncurajare a 

consumului de fructe, lapte și produse lactate, fără sprijin financiar extern.  



 

45 | P a g e  

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI  - JUDEȚUL IALOMIȚA 

 2019 

Comisia județeană a monitorizat lunar activitatea de implementare a programului și s-au 

desfășurat analize privind modul de derulare a programului pe baza constatărilor efectuate sau a 

sesizărilor comisiilor locale, pe zone de competenţă (CJI, IȘJ, DSVSA, DSP, CJPC  Ialomița) și s-a 

raportat lunar la MADR stadiul implementării programului.  

 

      J. Alte activităţi 

 1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului de 

către ministere sau alte instituții ale administrației centrale 

Împreună cu reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate au fost efectuate mai multe 

acțiuni de control care au vizat: 

 constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate în unitățile administrativ teritoriale Sudiți, 

Săveni, Țăndărei și Mihail Kogălniceanu, ca urmare a fenomenului meteorologic periculos din data 

de 30.04.2019 – furtună puternică. La această acțiune de control au  participat reprezentanți ai 

Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomița și ai Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență Ialomița. Scopul constituirii acestei comisii a fost de a evalua și stabili pagubele produse în 

localitățile Sudiți, Săveni, Țăndărei și Mihail Kogălniceanu, în vederea acordării de ajutoare din 

partea Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomița, pentru persoanele ale căror 

locuințe au fost afectate de furtuna puternică din data de 30.04.2019. Comisia și-a desfășurat 

activitatea în perioada 07.05-08.05.2019. 

   La data la care s-a efectuat activitatea de constatare și evaluare a pagubelor în unitățile 

administrativ teritoriale, 19 (nouăsprezece) locuințe aveau acoperișurile refăcute integral, iar 11 

(unsprezece) dintre ele erau în continuare avariate. Cantitatea de elemente constructive avariate nu a 

putut fi cuantificată deorece o parte din ele au fost refolosite în lucrările de refacere ale obiectivelor. 

   Principalele deficiențe constatate: nu au fost întocmite rapoarte operative la nivel local 

privind efectele furtunii puternice din data de 30.04.2019, evaluarea locuințelor afectate efectuându-

se în baza adreselor transmise de pimăriile Sudiți, Săveni, Țăndărei și Mihail Kogălniceanu cu privire 

la pagubele înregistrate pe raza unităților administrativ - teritoriale și a centralizatorului de apeluri 

primite pe 112 cu privire la intervențiile efecutate în data producerii fenomenului meteorologic 

extrem. 

 constatarea și evaluarea pagubelor produse în județul Ialomița ca urmare a fenomenelor  

meteorologice și hidrologice din perioada 31.05-02.06.2019 cu participarea  reprezentanților Agenţiei 

Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomița și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Ialomița. 
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Scopul constituirii acestei comisii a fost de a evalua și a stabili pagubele produse județul 

Ialomița, în vederea acordării de ajutoare din partea Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Ialomița pentru persoanele ale căror locuințe au fost afectate de fenomenele meteorologice și 

hidrologice din perioada 31.05-02.06.2019. Comisia și-a desfasurat activitatea în localitatea Săveni, 

în urma sesizărilor primite pe 112 cu privire la intervențiile efecutate în data producerii fenomenelor 

meteorologice și hidrologice. 

Deficiențe constatate: locuințele afectate din localitatea Săveni prezentau urme de umezeală 

pe pereții caselor, iar majoritatea gospodăriilor (curților) erau afectate de excesul de apă. 

2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul județului 

 În conformitate cu Programul de Guvernare au fost identificate domeniile de activitate 

aplicabile la nivelul județului și a fost elaborat Planul Județean de acțiuni pentru anul 2019, pentru 

realizarea obiectivelor din programul de guvernare. 

Planul de acțiuni s-a întocmit pe baza acțiunilor și proiectelor transmise de 54 entități 

(instituții publice și autorități locale) și cuprinde 472 de acțiuni. 

3.Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 784/04.10.2018 pentru stabilirea unor măsuri 

necesare în vederea implementării  Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – 

POAD la nivelul Instituției Prefectului – Județul Ialomița este constituit Grupul de Lucru pentru 

Monitorizarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), Grup a cărui 

componență a fost actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 537/30.12.2019. 

Au fost transmise șase circulare către primării prin care s-a adus la cunoștință acordul de 

cooperare privind derularea POAD 2019-2021 precum și instrucținile ce trebuiesc respectate în cadrul 

Programului POAD 2019-2021.  

În perioada analizată, în cadrul Grupului de lucru POAD, s-au desfășurat următoarele 

activități specifice: 

-A fost convocată o ședință de lucru; 

-Au fost efectuate 2 controale, atât la livrarea, cât și la distribuția produselor de igienă la 

primăriile selectate în cadrul ședințelor grupului de lucru POAD; 

   -Au fost centralizate și transmise la Ministerul Fondurilor Europene - Serviciul de 

implementare poad 2019/2021, situații operative săptămânale, conform instrucțiunilor primite. 

   4. Alte activități dsfășurate pe parcursul anului 2019 

 S-a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru unitățile 

administrative - teritoriale din județul Ialomița, situația centralizatoare cu datele și informațiile 
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referitoare la intențiile de a dezvolta și concesiona serviciul public de distribuție a gazelor naturale, 

conform solicitării din adresa cu numărul 37410/13.03.2019; 

 S-a transmis Ministerului Energiei, conform solicitării din adresa cu numărul 

101.298/17.04.2019, situația cuprinzând gospodăriile neelectrificate din județul Ialomița, aflate o 

distanță mai mare de 2 km față de rețeaua de distribuție; 

 S-a transmis Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Direcției Generale pentru Relațiile 

cu Instituțiile Prefectului, situația centralizatoare pentru unitățile administrativ teritoriale din județul 

Ialomița cu privire la spațiile medicale proprietate privată a statului sau a altor categorii de imobile 

proprietate privată a statului, conform solicitării din adresa cu numărul 17055 din 18.06.2019, precum 

și situația clădirilor aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitare de stat din 

județul Ialomița care nu au autorizații sanitare de funcționare, conform solicitării din adresa numărul 

686154/21.08.2019. Totodată, conform solicitării din adresa cu numărul 12251 din 09.04.2019, au 

fost transmise rapoartele de control întocmite de SMSPDSCUPSU. 

 S-au transmis Secretariatului General al Guvernului datele furnizate de insituțiile publice 

din județul Ialomița cu privire la proiectul “Monitorizarea și evaluarea integrate a performanței 

serviciilor publice – cod MySMIS 127589, cod SIPOCA 616. 

 S-au desfășurat activități pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor membrilor din 

România în Parlamentul European, pentru referendumul național din data de 26 mai 2019, respectiv 

pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2019, astfel: 

-Conform Programului calendaristic aprobat prin H.G. nr. 81/2019, respectiv prin H.G. nr. 

631/2019, organizarea activităților în vederea bunei desfășurări a alegerilor membrilor României în 

Parlamentul European, respectiv a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, au debutat 

prin constituirea Comisiei tehnice judeţene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor, 

constituirea Grupului tehnic de lucru, stabilirea locaţiei pentru funcţionarea Biroului Electoral 

Județean nr. 23 Ialomiţa, dispunerea măsurilor necesare pentru dotarea tehnico-materială a acestuia 

și nominalizarea personalului tehnic auxiliar.  

-Cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente - Filiala Ialomița, al Direcției Județene de 

Statistică Ialomița și al Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Ialomița au fost instruiți 

preşedinţii și locțiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare cu privire la sarcinile ce le revin în 

vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor.    

-Au fost preluate de la Compania Națională Imprimeria Națională București, respectiv de la 

Regia Autonomă Monetăria Statului București, buletinele de vot, timbrele autocolantele și ștampilele 

cu mențiunea "VOTAT", acestea fiind transportate și ulterior depozitate și preluate în pază de 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Ialomița.  
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-Distribuirea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale (ştampile de control, ştampile cu 

menţiunea „votat”, timbre autocolante şi procese verbale pentru consemnarea rezultatului votării) s-

a efectuat conform unui grafic de distribuire, în acest sens fiind desemnați 6 funcționari prin Ordinul 

Prefectului nr. 213/17.05.2019, respectiv prin Ordinul Prefectului nr. 430/01.11.2019 și 

nr.460/18.11.2019.  

-După desfășurarea alegerilor, au fost întocmite documentele pentru plata indemnizaţiilor 

membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale personalului tehnic auxiliar și 

statisticienilor, statele de plată, propunerea, angajarea și ordonanțarea cheltuielilor cu plata 

indemnizațiilor, plata efectivă a acestor drepturi.   

Personalul tehnic auxiliar, reprezentat de 34 de funcționari din cadrul Instituției Prefectului 

- Județul Ialomița, pe lângă activitățile mai sus enumerate, a mai desfășurat activități de secretariat la 

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 23 Ialomița, participând la redactarea hotărârilor, a 

proceselor-verbale, a comunicatelor de presă, la afișarea și publicarea acestora pe site, la pregătirea 

seturilor de materiale și documente.   

 

V. SUPORT DECIZIONAL 

1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor 

Instituția Prefectului - Judeţul Ialomița urmărește dezvoltarea și creșterea gradului de 

conformitate a sistemului de control intern/managerial al instituției în raport cu standardele prevăzute 

de Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice. 

La nivelul instituției, Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial este 

constituită și actualizată prin ordin al prefectului.   

În anul 2019, a fost întocmit Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial la nivelul Instituției Prefectului - Județul Ialomița, dezvoltând subsecvent Programul 

Ministerului Afacerilor Interne. Programul a cuprins obiective, acțiuni, responsabilități și termene ale 

măsurilor necesare dezvoltării sistemului de control intern managerial.  

În luna ianuarie 2019, a fost întocmit Raportul asupra sistemului de control intern managerial 

la data de 31.12.2018. În vederea elaborării acestui raport, s-a dispus, prin ordin de prefect, 

declanșarea operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la 31.12.2018. 

Procesul de autoevaluare a implementării standardelor de management la nivelul instituției s-a 

finalizat prin întocmirea Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării și a Raportului asupra 

sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018. 
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 Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31.12.2018, sistemul de control intern 

managerial al Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa este conform cu standardele cuprinse în Codul 

controlului intern managerial. 

În perioada analizată, au fost organziate 9 ședințe ale Comisiei de monitorizare a sistemului 

de control intern managerial de la nivelul instituției în care s-au analizat procedurile, rezultatele 

operațiunii de autoevaluare la data de 31.12.2018, riscurile, funcțiile sensibile, activitățile 

procedurabile, planurile de acțiuni și de control elaborate la nivelul compartimentelor.  

Au fost identificate, evaluate şi înregistrate în Registrul de riscuri de la nivelul instituției, 18 

riscuri. Totodată, au fost inventariate 22 de funcții sensibile. 

S-a constituit registrul electronic al procedurilor care cuprinde 96 de proceduri documentate, 

din care 22 de proceduri de sistem de la Ministerul Afacerilor Interne aplicabile în cadrul instituției, 

14 proceduri de sistem și 60 de proceduri operaționale elaborate de Instituția Prefectului – Județul 

Ialomița.   

În anul 2019, procedurile documentate au fost elaborate în proporţie de 83% din totalul 

activităţilor procedurale inventariate..  

2. Audit intern 

Structura proprie de audit public intern constituită în cadrul instituţiei și anume 

Compartimentul de Audit Public Intern este subordonată direct prefectului, asigurându-se accesul 

direct şi raportarea activităţii la acest nivel, precum şi independenţa funcţională necesară unei evaluări 

obiective a disfuncţiilor constatate. Prin atribuţiile pe care le are, Compartimentul de audit public 

intern exercită o funcţie distinctă şi independentă de activităţile desfăşurate în cadrul  instituţiei. 

Din punct de vedere metodologic Compartimentul de audit public intern se subordonează 

Directiei Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Compartimentul de audit public intern din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ialomița a 

efectuat activitățile în anul 2019  în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/ 2002 privind auditul 

public intern, republicată și actualizată, Ordinului M.A.I. nr. 18/2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne și Cartei 

auditului intern. 

Obiectivul general al auditului public intern vizează, în principal, evaluarea și îmbunătațirea 

proceselor de management al riscului, de control intern și de guvernanță. 

Activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomița a 

fost supervizată de Serviciul 2 Audit Public Intern pentru Instituţiile Prefectului, din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

La nivelul Instituție Prefectului – Județul Ialomița a fost elaborat și aprobat de conducătorul 

instituției Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern cu nr. 
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18039/31.12.2019, care cuprinde: metodologia de elaborare a programului, planul de acţiune şi 

raportul de monitorizare. Planul de actiune, instrumentul de punere în lucru a Programului de 

asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern cuprinde: obiective, actiuni, 

indicatori de performanța, termene, responsabili. 

Pentru anul 2019 a fost elaborat, pe baza analizei riscurilor asociate structurilor, proceselor 

și activităților desfăsurate în cadrul instituţiei, a criteriilor semnal și a sugestiilor conducătorului 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, Planul anual de audit intern nr. 11955/02.09.2019. 

În anul 2019, perioada 01.08.2019-31.12.2019, a fost realizată o misiune de asigurare. În 

cadrul acestei misiuni s-a abordat domeniul ,,Resurse Umane”, unde nu au fost constatate iregularități. 

Rolul și contribuția auditului intern la realizarea activităților instituției în condiții de 

economicitate, eficacitate și eficiență, s-a concretizat prin: asigurarea conducerii cu privire la 

caracterul adecvat, aplicabilitatea și eficiența procedurilor de control și managementul riscurilor; 

elaborarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern; consilierea 

conducerii și a personalului cu privire la îmbunătățirile ce se impun în domeniul controlului intern. 

3.Etică şi conduită 

Consilierul de etică numit prin ordin al prefectului, în conformitate cu prevederile art. 451, 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, a îndeplinit, în termen, obligațiile de raportare 

trimestrială și semestrială a informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către 

funcţionarii publici și implementarea procedurilor disciplinare.  

De asemenea, putem menționa că pe parcursul anului 2019, atât Comisia de disciplină pentru 

nerespectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din Instituția Prefectului - Județul 

Ialomița, cât și Comisia de disciplină pentru analiza faptelor secretarilor unităților administrativ – 

teritoriale din județ nu au fost sesizate. 

 4. Protecţia informaţiilor clasificate 

 În ceea ce privește protecția informaţiilor clasificate, au fost realizate următoarele activități: 

- s-a actualizat Planul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi au fost delimitate zonele 

de securitate; 

- s-au inventariat documentele clasificate emise şi primite în anul 2018; 

- s-au efectuat controale privind modul de aplicare a măsurilor de protecţie a informaţiilor 

clasificate la toate serviciile din cadrul instituţiei; 

- s-au actualizat autorizaţiile de acces la informaţii clasificate şi a fost instruit personalul cu 

atribuţii pe linie de informaţii clasificate. 

     În domeniul INFOSEC, în anul 2019, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- acreditarea de securitate pentru SIC-urile folosite pentru procesarea sau stocarea de informaţii 

clasificate în interiorul instituţiei; 
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- auditarea periodică a sistemelor folosite pentru procesarea sau stocarea de informaţii clasificate 

în interiorul instituţiei; 

- remedierea defecțiunilor constatate la stația SIC_SMEC.MAI_IP.IPIL.1; 

-înlocuirea stațiilor SIC_SMEC.MAI_IP.IPIL.1 și SIC_SMEC.MAI_IP.IPIL.2, pentru 

asigurarea compatibilității cu noul sistem de mesagerie criptată. 

 5. Prevenirea şi combaterea corupţiei. Actualizarea riscurilor la corupție și 

monitorizarea lor. 

În vederea realizării activităţilor privind managementul riscurilor de corupţie, la nivelul 

Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa s-a constituit Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei, în 

conformitate cu procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul 

structurilor M.A.I. Procesul de management al riscurilor de corupție este conceput a se desfășura prin 

autoevaluare, folosind experiența și cunoștințele disponibile la nivelul angajaților proprii ai 

structurilor MAI, respectiv contribuția de specialitate a DGA, în scopul obținerii unei înțelegeri 

partajate în privința amenințărilor, vulnerabilităților și măsurilor de prevenire/control existente.  

În acest sens, în anul 2019, au fost parcurse etapele procedurii prin completarea anexelor din 

aplicația MARC, care s-au finalizat cu generarea registrului de riscuri, fapt materializat prin 

întocmirea Registrului Riscurilor de Corupție, aprobat de șeful instituției și înregistrat cu nr. 9717 din 

10.07.2019.   

 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

Activitatea Compartimentului Emitere, Evidență Pașapoarte și Probleme de Emigrări 

Principalii indicatori specifici realizaţi la nivelul Serviciului Public Comunitar pentru 

Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului IALOMIŢA în perioada 01.01.2019 – 

31.12.2019 

Total cereri de eliberare a paşapoartelor 

 din care : 
17558 

cereri electronice 14335 

   din care: - electronice primite la ghişeu serviciului 9774 

                  -electronice primite la ghiseul altui județ 2096 

                  - electronice primite la  ambasadă  2465 

 cereri temporare 3223 

                   din care: - simple temporare 3202 

                                -  temporare CRDS 21 

Total cereri de eliberare a paşapoartelor electronice CRDS 43 

              - primite la  ghişeul serviciului 43 

Total paşapoarte eliberate  13237 

                                          - paşapoarte temporare  3384 

   din care : -  simple temporare 3363 

                    - temporare CRDS 21 
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                                          - paşapoarte electronice  9853 

din care : -  simple electronice 9810 

                  - electronice CRDS 43 

Petiții 5 

Total persoane cărora le-a fost suspendat de către instanţă dreptul la libera 

circulaţie în străinătate 
509 

Număr persoane depistate, date în urmărire generală sau locală  0 

Număr persoane care au săvârşit infracţiuni la regimul paşapoartelor 3 

Total persoane sancţionate contravenţional  169 

Valoarea amenzilor încasate 6870 

Paşapoarte temporare consumate 3376 

Paşapoarte temporare emise 3368 

Număr paşapoarte rebuturi cu defecte de fabricaţie 0 

Număr paşapoarte rebuturi tehnologice 6 

Număr paşapoarte rebuturi de emitere 2 

Număr etichete pe rolă defecte 13 

Cereri refuzate 8 

 

Comparativ, anul 2018 cu anul 2019 

-numărul de cereri de eliberare a pașapoartelor a crescut de la 15.349 la 17.558; 

-numărul de pașapoarte simple temporare emise a scăzut de la 5.087 la 3.223; 

-numărul de pașapoarte simple electronice emise a crescut da la 10.038 la 14.335.  

 

 Activitatea pe linia emiterii și eliberării pașapoartelor pentru cetățenii români cu 

domiciliul în străinătate și (re)stabilirea domiciliului în România 

În această perioadă s-au primit şi soluţionat la ghişeul serviciului 64 de cereri (21 de cereri 

pașapoarte temporare și 43 de cereri pașapoarte electronice). De asemenea, au fost primite şi 

soluţionate 96 de cereri privind (re)stabilirea domiciliului în România.  

Activitatea pe linie de gestiune 

La nivelul serviciului s-au consumat 3.376 de blanchete pentru paşapoarte temporare, din 

care: 

 paşapoarte emise =3.368; 

 rebuturi de emitere = 2; 

 rebuturi tehnologice = 6; 
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În perioada analizată, au fost aplicate 169 de sancţiuni contravenţionale (amenzi în valoare 

de 6870 de lei), în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2005 cu modificările şi completările 

ulterioare, titularilor de paşapoarte pierdute sau deteriorate, aflate în termen de valabilitate. 

Activitatea pe linia cooperării și relațiilor de muncă în străinătate 

În 2019, la solicitarea cetăţenilor, au fost verificate 61 de persoane care au solicitat eliberarea 

de dovezi prin care se atestă dreptul de folosire al paşaportului. 

Activitatea pe linie de secretariat 

La nivelul serviciului au fost înregistrate 5.396 de lucrări. 

 980 de lucrări în registrele de “corespondenţă ordinară”;    

 6 lucrări în registrul de corespondenţă “secret de serviciu”; 

 4.410 lucrări cuprinzând date cu caracter personal. 

La nivelul serviciului există extras din „Programul de prevenire a scurgerii informaţiilor 

clasificate”, întocmit la nivelul Instituţiei Prefectului – Județul Ialomiţa şi avizat de conducerea 

Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă al Judeţului Ialomiţa. 

  Activitatea Compartimentului de Informatică 

Au fost întocmite şi trimise, prin fax,  Centrului Help - Desk C.N.U.P.P.E  din cadrul D.G.P, 

19 rapoarte prin care au fost solicitate diverse intervenţii pe baza de date. 

Activitatea Compartimentului Restricții 

În perioada analizată, au fost primite de la autorităţi 1.157 de comunicări şi s-a suspendat 

exercitarea dreptului la libera circulaţie pentru 509 persoane.  

Pentru deţinătorii de paşapoarte valabile s-au desfăşurat 13 deplasări în teren, ocazie cu care 

au fost retrase 14 paşapoarte, iar în cazul lipsei de la domiciliu au fost întocmite 3 procese – verbale 

de constatare.  Au fost informate autorităţile care au dispus măsura, în 3 zile de la comunicare, cu 

privire la măsurile întreprinse. 

În baza dispoziţiilor de urmărire emise de Inspectoratul General al Poliției Române, au fost 

implementate în IDIS 78 de mentiuni, ca urmare a ordinului de dare în urmărire. În total, la rubrica 

OBSERVATII, au fost implementate 3.622 de mențiuni. 

În perioada analizată, Direcţia Generală de Paşapoarte București a transmis 19 comunicări 

privind persoanele decedate, 3 comunicări privind persoanele spitalizate/accidentate în străinătate şi 

41 de comunicări privind minorii, cetăţeni români, aflaţi în dificultate pe teritoriul altor state. S-au 

luat măsuri de identificare şi informare a familiilor acestora, iar în cazul persoanelor decedate s-a 

transmis, cu operativitate, la Direcţia Generală de Paşapoarte, decizia familiilor cu privire la 

repatrierea trupului neînsufleţit sau înhumarea în străinătate.    
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În urma comunicărilor primite de la Ambasadele şi Oficiile Consulare ale României, în 

legătură cu persoanele reţinute sau arestate în străinătate, s-au efectuat menţiunile corespunzătoare în 

evidenţe pentru 300 de persoane, au fost informate familiile acestora atunci când s-a solicitat acest 

aspect şi s-a înştiinţat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomita pentru efectuarea măsurilor 

informativ – operative ce se impun. 

În perioada analizată, s-au efectuat 16 deplasări în teren, în vederea informării familiilor 

celor decedaţi, accidentaţi, arestaţi sau aflaţi în dificultate pe teritoriul altor state.    

Starea și practica disciplinară 

Nu au fost cazuri de lucrători sancţionaţi disciplinar. 

Pentru buna desfăşurare a activităţilor, pe viitor, se impune executarea următoarelor sarcini: 

 Continuarea pregătirii profesionale prin studiu şi prin dezbateri, în baza unor speţe 

concrete în cadrul orelor de pregătire profesională şi ori de câte ori se impune; 

 Stabilirea sarcinilor fiecărui lucrător şi repartizarea echilibrată a acestora, în funcţie de 

fişa postului şi  pregătirea fiecăruia; 

 Sporirea vigilenţei cadrelor ce desfăşoară activitatea de ghişeu, în aşa fel încât să se poată 

descoperi falsurile de identitate; 

 Planificarea judicioasă a timpului de către fiecare lucrător, astfel încât sarcinile să fie 

rezolvate cu operativitate şi cu respectarea normelor legale. 

 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise dc Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor  

În contextul social actual, progresul societății, indiferent de timpul și locul în care îl 

identificăm, a fost dintotdeauna determinat de variabile precum transformările sociale, economice, 

politice, culturale, educaționale. În general, transformările societății produc efecte la nivelul 

organizațiilor sub toate aspectele, implicit al resurselor umane. Una din problemele cu care 

organizațiile se confruntă o reprezintă capacitatea fiecărui membru al său de a se adapta la noile 

situații, de a răspunde operativ, eficient și eficace la noile solicitări. 

Personalul serviciului a depus toate eforturile pentru asigurarea de servicii de calitate și 

pentru asimilarea și realizarea unui proces în continuă schimbare, în vederea alinierii la standardele 

impuse. 

Caracteristica principală a perioadei analizate o reprezintă eficiența instituției noastre în 

spațiul public al instituțiilor statului, în vederea atingerii parametrilor specifici serviciului public, 

concentrat pe nevoile comunității locale. 
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Priorități instituționale urmărite prin actul de management 

Asigurarea actului managerial cu respectarea standardelor de management, a procedurilor 

specifice şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru; 

-Întreținerea unui flux de comunicare optim între compartimentele serviciului şi 

monitorizarea activităţilor desfăşurate de personalul serviciului; 

-Identificarea şi eliminarea disfuncţionalităţilor și vulnerabilităţilor la nivelul serviciului; 

-Creşterea calitativă a serviciilor oferite cetățenilor;  

-Pregătirea şi specializarea personalului în scopul compatibilizării activităţilor proprii cu 

standardele instituţiilor similare; 

-Profesionalizarea efectivului; 

-Respectarea deontologiei profesionale şi prevenirea corupţiei interne. 

Optimizarea resurselor instituției 

Una din schimbările semnificative realizate la nivelul acestui serviciu în ultima perioadă a 

constat în modificarea atitudinii conducerii serviciului faţă de distribuţia judicioasă a resurselor 

umane şi materiale aflate la dispoziţie. 

Acest aspect s-a concretizat prin susţinerea unui proces de alocare şi realocare a resurselor 

în instituţie, prin identificarea priorităţilor în acord cu poziţia pe care serviciul public comunitar 

trebuie o ocupă în spaţiul furnizării serviciilor.  

Întreg personalul serviciului, pe lângă obiectivele importante avute de realizat, s-a preocupat 

continuu pentru ridicarea nivelului de pregătire de specialitate, trageri cu armamentul individual şi 

educaţie fizică. 

Pregătirea profesională a avut la bază planurile tematice şi s-a desfăşurat prin studiu 

individual, prezentări, dezbateri, studii de caz, analize de documente, aplicaţii practice.  

Personalul serviciului și-a însuşit actele normative, metodologiile şi procedurile de lucru pe 

compartimente de muncă. 

Pentru verificarea modului în care este respectată deontologia profesională de către personalul 

serviciului au fost realizate controale şi monitorizări de către serviciile specializate, ce au vizat 

aspecte privind vulnerabilităţile în muncă. 

Îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor specifice serviciului s-a desfăşurat în baza: 

- planurilor de activităţi întocmite lunar și trimestrial, care au cuprins: 

     ▪ activităţile de examinare a candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto; 

     ▪ activități de înmatriculare/transcriere/radiere/autorizare provizorie a vehiculelor; 

     ▪ efectuarea de menţiuni și verificări în bazele de date; 

     ▪ soluţionarea cererilor şi petiţiilor cetăţenilor. 
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-în baza ordinelor şi metodologiilor de linie primite de la M.A.I., Instituţia Prefectului  şi 

D.R.P.C.Î.V. 

În perioada analizată personalul serviciului a executat activităţi pe linii de muncă după cum 

urmează: 

Activitatea desfășurată pe linie de permise de conducere și examinări auto 

A. Examinări auto 

În județul Ialomița circulația rutieră se manifestă ca un fenomen dinamic și complex, 

dominante fiind sporirea valorilor de trafic, creșterea indicelui de motorizare, sporirea numărului de 

conducători auto și valorile ridicate de trafic auto sau pietonal. 

În acest context examinatorii serviciului, conștienți de importanța acestei activități, au 

desfășurat activitățile cu responsabilitate, pentru a nu permite prezența în trafic a unor conducători 

auto insuficient pregătiți. 

Examinarea persoanelor care doresc să obţină permisul de conducere se desfăşoară în fiecare 

zi lucrătoare, luni - vineri proba practică, iar luni și vineri proba teoretică.  

Activitatea de examinare este executată de un ofiţer şi 3 agenți de poliţie, iar în cazurile în 

care numărul de candidaţi este foarte mare sau lucrătorii de la compartimentul examinări se află în 

concediul legal de odihnă, în această activitate sunt antrenaţi şi lucrătorii compartimentului 

înmatriculări.  

Pentru prevenirea neregulilor în desfăşurarea acestor activităţi, zilnic, şeful serviciului 

instruieşte membrii comisiei asupra responsabilităţilor și obligaţiilor profesionale pe parcursul 

probelor teoretică şi practică. 

   În perioada analizată au susţinut examenul teoretic în vederea obţinerii permisului de 

conducere 10.297 de candidaţi (scădere cu 7,19% față de anul 2018), fiind declaraţi admis 4.746 de 

candidați, iar 5.551 fiind declaraţi respins. Proba practică a fost susţinută de 7.754 de candidaţi 

(creștere cu 4,12 % față de anul 2018), fiind declaraţi admis 4.220 de candidați, iar 3.534 au fost 

declaraţi respins. Procentul de promovabilitate la proba teoretică a fost de 46,09 %, comparativ cu 

47,10% în anul 2018, iar la proba practică a fost de 54,42%, comparativ cu 60,11% în anul 2018. 

Pot aprecia că activitatea de examinare s-a desfăşurat cu respectarea legalităţii, fără a se 

înregistra aspecte negative. 

B. Evidență permise de conducere 

Personalul compartimentului regim permise de conducere și examinări a emis 10.888 de 

permise de conducere (scădere cu 3,52% față de anul 2018) și a preschimbat 299 de permise de 

conducere străine în permise românești (creștere cu 16,79% față de anul 2018).  

La nivelul compartimentului s-au înregistrat 10 sesizări de fapte de fals în declarații, care au 

fost transmise pentru cercetare Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița. 
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Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculări și evidență a vehiculelor 

Lucrătorii acestui compartiment au urmărit realizarea sarcinilor la standarde ridicate având 

ca scop respectarea legalităţii la executarea activităţii de transcriere/înmatriculare/radiere/autorizare 

provizorie a vehiculelor, cât şi reducerea perioadei de aşteptare de către cetăţeni. 

Lucrătorii au primit documente și au eliberat 14.594 de certificate de înmatriculare (scădere 

cu 1,51% față de anul 2018), din care 4.379 reprezintă înmatriculări, iar 10.215 reprezintă transcrieri 

ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. De asemenea, aceștia au efectuat 8.453 de radieri din 

evidență (creștere cu 8,41% față de anul 2018)  şi au eliberat 3.132 de autorizații provizorii de 

circulaţie (creștere cu 8,44% față de anul 2018). 

La 31.12.2019, în evidenţa serviciului se aflau 85.720 de vehicule rutiere (creștere 7,65% 

față de anul 2018), 70.502 aflându-se în proprietatea persoanelor fizice (creștere cu 8,52% față de 

anul 2018). 

Lunar, s-au efectuat controale vizând corectitutinea operațiunilor desfășurate pe linie de 

gestiune, nefiind constate nereguli sau încălcări ale actelor normative incidente acestui domeniu de 

activitate. 

Personalul acestui serviciu a realizat colectarea a 1.810 kg de deșeu de aluminiu rezultat în 

urma colectării plăcuțelor retrase sau abandonate, care au fost predate la o unitate specializată pentru 

care a fost obținută suma de 5.321,40 de lei, sumă ce a fost depusă în cont la bugetul consolidat al 

statului. 

Activitatea in domeniul informatic 

În cursul perioadei analizate, s-au efectuat 52.436 de operațiuni de introducere a datelor în 

aplicațiile informatice. 

Pentru soluționarea operativă a unor probleme legate de corectare și actualizare a bazei de 

date, au fost transmise la D.R.P.C.Î.V., prin sistemul informatic intern, 77 de tichete, vizând corecții 

ale seriei de șasiu, ale seriei cărții de identitate, modificări ale numelui de stradă, corecții C.N.P.etc. 

Activitatea pe linie de secretariat 

Această activitate s-a desfășurat în conformitate cu ordinele și dispozițiile de linie. În cursul 

anului 2019, la nivelul serviciului au fost înregistrate 1.533 de lucrări, din care: 

- 238 de la instituții de stat;  

- 232 de la persoane juridice;  

- 1.063 de la persoane fizice; 

- 34 de persoane primite în audiență. 

Majoritatea solicitărilor au vizat eliberarea de copii ale documentelor originale depuse la 

ghișeele serviciului și efectuarea de mențiuni de înstrăinare a autovehiculelor, în evidențe. 
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La nivelul fiecărui compartiment, a continuat activitatea de arhivare a documentelor 

înregistrate în ultima perioadă, pentru a efectua operațiuni conform Ordinului M.A.I. nr. 

650/16.05.2005, fiind, totodată, pregătite pentru predare spre distrugere, conform procedurilor. 

Implementarea sistemului de programare on-line pentru operațiunile efectuate la ghișeele 

serviciului și emiterea unei proceduri operaționale eficiente privind utilizarea aplicației de programare 

on-line de către cetățeni, au optimizat, la nivelul activității serviciului, timpul mediu de soluționare a 

unei cereri la ghișeu fiind de 6 minute. 

Deoarece o activitate eficientă se realizează cu oameni bine pregătiți profesional, în perioada 

analizată am avut ca prioritate pregătirea personalului serviciului și motivarea acestuia pentru a oferi 

un serviciu de calitate cetățenilor. 

 

VII. COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

În conformitate cu prevederile OMAI nr. 143/2015, actualizat, cu modificările şi 

completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că, în primul semestru al anului 2019, la nivelul 

Instituției Prefectului – Județul Ialomița, a avut loc vizita unei delegații militare mixte, formată din 

specialiști în cooperare civili - militari CIMIC România, de la Batalionul 1 CIMIC al Statului Major 

al Forțelor Terestre și specialiști în afaceri civile – CA SUA, aparținând Comandamentului Forțelor 

Terestre ale SUA în Europa (USAREUR).  

Având caracter de informare - documentare, vizita s-a desfășurat în vederea întăririi 

cooperării interinstituționale și promovarea parteneriatului strategic dintre România și SUA. 

Delegaţia a fost formată din: Cpt. Lisa Chase, Sg. Brad Garcia, Sg. Nate Bedwell, Sg. Pedro 

Benavites, Interpret Alexandra Lammers, Cpt. Stochita Bogdan, Plt. Darius Marianopol, Sg. Ghene 

George și Sg. Sorohan Catalin. 

De asemenea, la întâlnire au participat prefectul județului Ialomița, primarul comunei 

Bordușani și comandantul  Unităţii Militare 01416. 

 

 VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

 Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților. Evidența proiectelor aflate în 

derulare la nivelul județului  

Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice 

locale şi cu reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate, a organizat sesiuni de informare, 

promovare, consiliere, întâlniri de lucru, având drept principal scop sprijinirea factorilor interesaţi din 

judeţ (autorități ale administrației publice locale, instituții publice, ONG-uri, IMM-uri), pentru 

accesarea fondurilor europene nerambursabile. Astfel, în vederea informării instituțiilor publice 

asupra oportunităților de finanțare, au fost desfăşurate 2 acţiuni de informare semestriale, 8 întâlniri 
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de lucru, transmise 38 de circulare/adrese, 4 informări şi s-a asigurat participarea la 2 

conferințe/seminarii.  

S-a revizuit şi actualizat, lunar, materialul de informare în domeniul fondurilor structurale şi 

de investiţii privind finanţările active şi informațiile au fost publicate pe site-ul instituţiei, pe tipuri 

de programe şi linii de finanţare.  

În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, au fost organizate 48 de activităţi care au marcat Ziua Europei, 

cum ar fi: concursuri, evocări, dezbateri, mese rotunde. În cadrul acestora, s-a pus accentul pe 

cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii Europene și a statelor membre, stimularea implicării directe, 

gândirea critică și interesul activ al cetățenilor U.E. față de cooperarea pentru dezvoltare. De 

asemenea, s-a urmărit sensibilizarea publicului cu privire la avantajele cooperării precum și 

promovarea, în rândul cetățenilor din Europa, a unui sentiment de responsabilitate, solidaritate și de 

valorificare, în comun, a oportunităților într-o lume în schimbare și din ce în ce mai interdependentă.  

Pentru acordarea sprijinului necesar autorităţilor publice locale în vederea încheierii unor 

parteneriate de colaborare sau înfrăţire cu instituţii similare din Uniunea Europeană, au fost transmise 

tuturor primăriilor din judeţ 12 oferte de înfrăţire din cadrul Programului “Europa pentru Cetăţeni”, 

cu accent pe dezvoltarea reţelelor de oraşe înfrăţite (Acţiunea 1 - Măsura 1.2) și au fost comunicate 

oportunitățile de finanțare prin granturile norvegiene (S.E.E). 

Pentru creşterea responsabilităţii beneficiarilor de fonduri nerambursabile şi întărirea 

capacităţii administrative a autorităţilor publice din judeţul Ialomiţa care au proiecte în implementare, 

semestrial, s-a desfăşurat monitorizarea implementării proiectelor şi a utilizării fondurilor europene 

de către autorităţile publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din judeţul Ialomiţa.  

 În județul Ialomița, la 31 decembrie 2019, situația se prezenta astfel: 

1. Fonduri Europene Structurale și de Investiții: 

Unități administrativ - teritoriale: 51 proiecte, în valoare totală de 638.441.554,84 de lei, 

Servicii publice deconcentrate: 6 proiecte, în valoare totală de 18.277.390,54 de lei. 

Pe tipuri de programe, situația proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, aflate în 

evaluare sau în implementare, era următoarea: 

Programul Operațional Nr. de 

proiecte 

Valoare totală 

(lei) 

Perioada 

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) 43 546.680.268,82 2018-2023 

Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) 4 46.025.659,26 2018-2023 

Programul Operațional  Capital Uman 2014-2020 (POCU) 6 60.569.434,09 2018-2023 

Programul Operațional  Capacitate Administrativă 2014-2020 

(POCA) 

3 1.170.156,60 2018-2023 

Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime 2014- 

2020 (POPAM) 

1 2.273.426,61 2018-2023 
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2.Programul Național de Dezvoltare Rurală: 

Situația proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020, la data de 31.12.2019, în județul 

Ialomița, era următoarea: 

 Proiecte depuse = 917; 

 Valoarea proiectelor depuse = 163.734.224,00 de euro; 

 Proiecte selectate/contractate = 635; 

 Valoare totală fonduri atrase = 95.864.537,00 de euro; 

 Valoarea plăților efectuate = 57.166.242,91 de euro; 

 Implementarea financiară = 59,63%. 

Situația proiectelor depuse pe măsuri/submăsuri PNDR: 

 Beneficiari publici (Submăsurile 4.3.1, 4.3 A, 5.1, 7.2, 7.6) – 47 de proiecte contractate, în 

valoare totală de 42.868.041,00 de euro. 

 Beneficiari privați – 463 de proiecte contractate, în valoare totală de 44.222.232,00 de euro. 

 GAL-uri – 120 de proiecte contractate, în valoare totală de 7.324.433,00 de euro. 

 Parteneriate privat - publice GAL-uri: 5 proiecte contractate, în valoare totală de 

1.449.831,00 de euro. 

 Se constată o creștere semnificativă a numărului de proiecte cu finanțare europeană 

nerambursabilă depuse și contractate la nivelul județului (FESI+PNDR), cu 56,72%, față de exercițiul 

financiar 2007-2013. 

3. Din fonduri guvernamentale, au fost propuse la finanțare prin: 

- Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) - 129 de obiective de investiții, în 

valoare totală de 808.139.029, 37 de lei; 

- Compania Națională de Investiții – un obiectiv de investiții, în valoare totală de 

10.819.011,16 de lei; 

- H.G. nr. 903/2007 și H.G. nr. 374/2013 – 3 obiective privind lucrări de apărare împotriva 

inundațiilor pe râul Ialomița și afluenți, precum și pe malul drept al fluviului Dunărea, pe brațul 

Borcea, în zona comunei Stelnica, în valoare totală de 270.969.659,11 lei. 

Instituția Prefectului – Județul Ialomița, eligibilă doar pentru Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, a elaborat și depus în cadrul apelului de proiecte 

POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, cererea de finanțare cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a 

Palatului administrativ al județului Ialomița”, cod MySMIS 122817, în valoare totală de 

9.194.034,33 de lei, proiect aflat în evaluare tehnică și financiară din 10.04.2019 la Autoritatea de 

Management a POR (ADR Centru). 
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IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

1.Informare și relaţii publice 

 Statistic, activitatea de secretariat şi registratură s-a materializat în anul 2019, în 

următoarele: 

-Lucrări primite şi înregistrate la instituţie: 18057;  

-Lucrări expediate prin poştă: 1557.  

De asemenea, au fost adresate instituției 27 de solicitari de informații de interes public, fiind 

comunicate toate răspunsurile în termenul legal.  

2. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 

-Număr petiții soluționate: 334; 

-Număr audiențe:176. 

În anul 2019, s-au înregistrat la Compartimentul Secretariat, Relații cu Publicul și Apostilă 

334 de petiţii, din care 32 au fost depuse în cadrul programului de audienţe. 

Au fost primite în audienţă 176 de persoane, din care 15 au fost primite de conducerea 

instituţiei, celelalte persoane fiind consiliate de către personalul desemnat în executarea acestei 

activităţi. 

Din totalul de 334 de petiţii, situaţia pe domenii de competență se prezintă astfel: 

-217 petiții au vizat aplicarea legilor fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate 

abuziv de regimul comunist; 

-117 petiții au vizat diverse cereri ori sesizări privind încălcarea unor drepturi, nerespectarea 

dispozițiilor legale, acordarea asistenței sociale, activitatea autorităţilor administrației publice locale, 

precum și diferite alte aspecte aflate în competența altor instituții, fapt pentru care s-a dispus 

declinarea competenţei de soluţionare pentru 46 de petiţii. 

Pricipalele deficiențe constatate în cadrul activității de soluționare a petițiilor și de primire a 

cetățenilor la programul de audiențe:   

-lipsa de preocupare din partea comisiilor locale de fond funciar în rezolvarea problemelor 

cetățenilor, în special în ceea ce privește punerea în posesie a persoanelor îndreptățite și 

superficialitatea manifestată în funcţionarea comisiilor locale de fond funciar;  

-nerespectarea dispozițiilor legale în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții 

la nivelul autorităților administrației publice locale;  

-lipsa de transparenţă şi de solicitudine în luarea unor măsuri, inclusiv cu privire la 

soluţionarea petiţiilor, manifestate la nivelul autorităţilor locale; 

-necunoaşterea minimelor competențe și atribuții ale autorităţilor locale şi instituţiilor 

publice, de către cetățeni, aspect ce conduce la îndreptarea sesizărilor către entităţi ce nu au 

competenţe legale în domeniu. 
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3.Apostilarea documentelor. Număr documente apostilate 

Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate în evidențele instituției 717 cereri pentru 

aplicarea apostilei, fiind întocmite 878 de acte. 

 

X.DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE 

EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII  

Compatrimentul Afaceri Europene 

Deficiențe identificate care au condus, fie la respingerea proiectelor cu finanțare europeană 

sau la dificultăţi în implementarea proiectelor, au fost: 

- capacitatea şi expertiza destul de limitată a beneficiarilor de a pregăti şi implementa 

corespunzător proiecte, ca urmare a inexistenţei unui personal specializat suficient şi cu experienţă, a 

lipsei unei planificări strategice şi a unei programări bugetare riguroase, a lipsei documentelor de 

planificare strategică a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi unor competenţe scăzute în 

domenii cheie precum managementul de proiecte, achiziţiile publice sau managementul financiar-

bugetar ; 

- întârzieri din cauza elaborării defectuoase a procedurilor de achiziții publice și atribuire a 

contractelor, precum și a altor factori: lipsa unor ghiduri orientative şi de bune practici pentru 

autorităţile contractante, adaptate specificului diverselor contracte de achiziţie: lucrări, servicii 

(inclusiv consultanţă), furnizare de bunuri; elaborarea cu întârziere a documentaţiilor de atribuire de 

către beneficiari sau consultanţi, contestații cu privire la procedurile de achiziții publice; 

- lipsa de experienţă a beneficiarilor proiectelor în promovarea/implementarea investiţiilor 

de anvergură în infrastructură; 

- îndeplinirea obligațiilor contractuale de către prestatorii de servicii sau lucrări cu întârzieri 

sau cu neprofesionalism; 

- dificultăţi în asigurarea resurselor financiare necesare demarării proiectelor sau asigurării 

contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor. 

Propuneri de eficientizare a activității: 

- creșterea gradului de absorbţie a  fondurilor europene nerambursabil, prin acordarea  de 

către Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa de asistenţă autorităților publice locale, serviciilor publice 

deconcentrate, ONG-urilor ș.a, în identificarea și elaborarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă; 

- asigurarea unei colaborări funcţionale inter-instituționale în implementarea proiectelor cu 

finanțare europeană nerambursabilă, în calitate de  beneficiar  sau partener; 

-  îmbunătățirea  gradului de cunoaştere a politicilor UE, cu impact asupra comunităţilor 

locale; 
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-  încurajarea dezvoltării cooperării internaţionale prin sprijinirea înfrăţirii dintre unitățile 

administrativ-teritoriale din judeţul Ialomița şi instituții similare din Uniunea Europeană sau prin 

depunerea unor proiecte în parteneriat; 

- valorificarea experienței și a exemplelor de bună practică în grupurile de lucru județene. 

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor  

Deficiențe constatate: 

- personal insuficient în cadrul celor două servicii publice comunitare; 

Propuneri: 

-suplimentarea schemei de personal pentru cele două servicii din subordine; 

Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane și Administrativ 

Deficiențe: 

- fonduri insuficiente alocate pentru perfecționarea personalului; 

Propuneri: 

-suplimentarea de fonduri pentru perfecționarea personalului; 

Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de 

Utilități Publice și Situații de Urgență 

Deficiențe: 

- lipsa unui cadrul legal concludent care să specifice modalitatea prin care Prefectul conduce 

serviciile publice deconcentrate; 

- lipsa unui act normativ prin care să se stabilească serviciile publice deconcentrate; 

Propuneri: 

- emiterea unui act normativ prin care să se stabilească serviciile publice deconcentrate, 

precum și modalitatea prin care Prefectul conduce aceste instituții; 

Seviciul Juridic și Contencios Administrativ 

Deficiențe: 

- tardivitate în transmiterea actelor administrative pentru exercitarea controlului de 

legalitate; 

- lipsa transparenţei cu privire la emiterea/adoptarea actelor administrative; 

- nerespectarea procedurilor de convocare a consiliului şi de informare a consilierilor şi a 

cetăţenilor cu privire la proiectele de acte administrative; 

- adoptarea de acte administrative pe baza unor acte normative abrogate; 

- nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă. 

Propuneri: 
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- efectuarea de controale directe asupra modului de executare a atribuţiunilor legale de către 

autorităţile publice locale în baza graficului ce va fi aprobat de conducerea instituţiei. 

 

XI. OBIECTIVE 2020 

A. Aparatul propriu 

- eficientizarea activității de monitorizare a serciviilor publice deconcentrate ale ministerelor și 

ale celorlalte organe centrale, organizate la nivelul județului; 

- îmbunătățirea continuă a activității personalului din subordine, prin autodisciplină, implicare, 

lucru în echipă și comunicare. 

- îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale din judeţ; 

- efectuarea de controale directe asupra modului de executare a atribuţiunilor legale de către 

autorităţile publice locale în baza graficului ce va fi aprobat de conducerea instituţiei; 

- organizarea unor sesiuni de instruire a secretarilor generali ai U.A.T. care să aibă ca obiect 

aplicarea unitară a prevederilor legale în vigoare, cât și a noilor reglementări legislative ce apar în 

cursul anului; 

- finalizarea atribuirii islazurilor comunale prin întocmirea documentației de atribuire în 

proprietate prin ordin al prefectului; 

- urgentarea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite cu suprafețele disponibile aflate la 

nivelul comisiilor locale în urma aplicării Legii nr. 165/2013; 

- urgentarea întocmirii dosarelor de despăgubiri aferente suprafețelor de teren reconstituite 

persoanelor îndreptățite, acolo unde punerea în posesie nu mai este posibilă; 

- creșterea și accelerarea absorbției fondurilor europene la nivelui județului Ialomița; 

- pregătirea unui portofoliu de proiecte pentru cadrul financiar european multianual 2021 – 

2027; 

- adoptarea măsurilor necesare pentru a evita riscul de dezangajare a fondurilor europene; 

- furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcționare a sistemelor de 

management și control din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ialomița; 

- îmbunătățirea permanentă a sistemului de conducere al Instituției Prefectului – Județul 

Ialomița, respectiv sprijinirea îndeplinirii obiectivelor propuse de acesta prin evaluarea eficienței și 

eficatității activităților desfășurate în cadrul instituției; 

-asigurarea creditelor bugetare pentru desfășurarea activității instituției pentru întregul an, prin 

gestionarea riguroasă a bugetului alocat pentru anul 2020;  

- creşterea gradului de pregătire profesională în vederea obținerii celor mai bune rezultate, prin 

asigurarea participării la cursuri de perfecţionare a personalului instituţiei în domeniul în care îşi 

desfăşoară activitatea; 
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B. Servicii Publice Comunitare 

  1. Serviciul Public Comunitar Regim Permise dc Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor  

- colaborarea cu autorităţile judeţene şi locale, instituţiile investite în aplicarea legii, societatea 

civilă pentru realizarea unor proiecte sau programe comune; 

- dezvoltarea cadrului de cooperare inter-instituţională; 

- actualizarea și implementarea procedurilor de lucru; 

- monitorizarea potenţialelor riscuri la nivelul serviciului sau a compartimentelor.  

2. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

- aplicarea unitară a legislaţiei în vigoare; 

- asigurarea unui grad înalt de satisfacţie a cetăţenilor privind calitatea serviciile oferite; 

- dezvoltarea pregătirii profesionale a personalului serviciului conform planului de pregătire; 

- management eficient al activităţii de personalizare a documentelor de călătorie temporare în 

vederea respectării standardelor naţionale şi internaţionale în materie; 

- realizarea sarcinilor şi obiectivelor cuprinse în planul de muncă trimestrial, prin regândirea şi 

replanificarea acestora, ţinând cont de numărul  de personal de care dispune serviciul  și de numărul 

de cereri aflat în continuă creștere. 

 

       XII. CONCLUZII 

Pe parcursul perioadei de referință, Instituția Prefectului - Județul Ialomița și-a îndeplinit 

misiunea, respectiv garantarea respectării legii, oferirea unor servicii de calitate cetatenilor, cu 

promptitudine şi profesionalism, în deplină transparenţă.  

De asemenea, au fost îndeplinite obiectivele şi atribuţiile ce îi revin prin Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Instituţiei Prefectului – Județul Ialomița și au fost dispuse măsuri pentru 

eficientizarea activitatilor interne și întărirea capacității administrative. 

 

PREFECTUL JUDEȚULUI IALOMIȚA 

 

TONIȚA MANEA 

 

SUBPREFECT 

 

EMILIAN BARBU 


